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كلنـة رئيس اللحنة العلنيـة للنؤمتـز العلني األول  يف اإلعالو 

 ينظنه قسه اإلعالو بكلية اآلداب جبامعة سزت  الذي

 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .السيد رئيس الجامعة

 .اإلدارات والمكاتب بالجامعةمدراء و السادة عمداء الكليات 
 .رئيس المجلس البلدي لبلدية سرت

 .السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطالب
  .السادة الحضور

 :السالم عليكم
محدًا هلل تعاىل على نعائمو اليت ال حتصى، ونشكره على أفضالو العديدة، فهي اليت 

فيو ادلؤدتر العلمي األول يف اإلعالم الذي ينظمو وفقتنا إىل الوصول إىل ىذا اليـوم الذي نفتتح 
إستراتيجية اإلعالم في  قسم اإلعالم بكلية اآلداب جبامعة سرت والذي يعقـد حتت عنوان:

فعلى اهلل االعتماد ومنو العون  ظل التحوالت المجتمعية الراهنة للمجتمع الليبي والعربي.
يدنا زلمد النيب الكرمي وعلى آلو وصحبو والتوفيق، وأصلي وأسلم على من ال نيب بعده ، س

  . ومن اىتدى هبديو إىل يوم الدين

إىل اهلل وعمل صاحلا وقال  اومن أحسن قواًل شلن دعـ  قال اهلل تعاىل يف كتابـو العزيـز
 . إنٍت من ادلسلمُت  صدق اهلل العظيم

ا حبضورىم، أيهـا احلضور الكريـم، أجـدد التحية لكافة الضيوف الكرام الذين شرفون
وأحي   من خارج البالد وداخلها، وإىل كافة ادلشاركُت يف ىذا ادلؤدتر ببحوثهم ومداخالهتم،

ىذا ادلؤدتر، أعضاء اللجنة التحضَتية وأعضاء اللجنة  حكافة الذين سامهوا يف إعداد وإصلا 
دكتور العلمية، كما ضلب أن نشكر اجلامعة، بتوجيو من رللس إدارهتا وأخص بالذكر السيد ال
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رئيس اجلامعة والسيد الدكتور وكيل اجلامعة للشؤون العلمية والسادة عمداء الكليات ومدراء 
اإلدارات وادلكاتب هبا فاجلامعة، قد جندت كافة اإلمكانيات ادلتاحة ذلا يف ظل ىذه 

وكذلك  .ىتمام بوالظروف الصعبة خلدمة ىذا ادلؤدتر وذلك نظرًا ألمهية موضوعو وعادلية اال
ر كافة اجلهات اليت ساعدت يف قيام ىذا ادلؤدتر العلمي صلاحو، راجيًا ذلم التوفيق نشك

 والسداد، وأن تكلل أعماذلم بالنجاح.

جاءت فكرة عقد ىذا ادلؤدتر األول من نوعو لدراسة موضوع مهم جدا دلستقبل ليبيا 
شات عديدة ومطولة وىو اإلعالم وظروفو وإشكالياتو زلليًا وعربيًا بعد مناق ،وامنها القومي

داب جبامعة سرت دون مع بعض أعضاء ىيئة التدريس الشباب من قسم اإلعالم بكلية اآل
وأنا ىنا أحي فيهم طموحهم ورغبتهم الشديدة يف البناء والتطور وشغفهم للبحث  ،إستثناء

 العلمي الذي يسهم يف بناء جامعتهم وبلدىم.

ه من إستشارات وتقييم لألحباث كما أشكر كل أعضاء اللجنة العلمية دلا قدمو 
 والدراسات العلمية اليت قدمت للمؤدتر.

تهدف منو لقد حرصت جامعة سرت أن تشرع يف اإلعداد ذلذا ادلؤدتر األول لتس
اقًتاح ادلعاجلات اليت أصبحت ضرورية يف رلال اإلعالم احمللي  ا:حتقيق عدة أمور من أمهه

وحتديث القدمي منها لتواكب  ،إعالمية جديدة واحلث على إصدار تشريعات ،مبختلف أنواعو
، وغَتىا، وىذا قليل من كثَتالتطور والتقدم العلمي يف عصر العودلة والتدفق احلر للمعلومات 

فإننا نأمل من ىذا ادلؤدتر اخلروج بنتائج وتوصيات . فاألىداف ادلرجوة من ىذا ادلؤدتر كبَتة
وحتاول أن تقدم خطة علمية وإدارية من أجل  ،تعاجل أوضاع اإلعالم اللييب مبختلف وسائلو

 . تطور اإلعالم يف ليبيا على أسس علمية سليمة

لقد لقيت الدعوة إىل ىذا ادلؤدتر استجابة واسعة من ادلؤسسات العلمية من كافة 
ادلهتمُت باإلعالم، وتوصلت اللجنة العلمية بعدد كبَت من البحوث وادلداخالت اليت ستعرض 

ات العلمية ادلقررة يف برنامج ادلؤدتر، وىذه األوراق قدمت من أغلب من خالل اجللس
 ةاجلامعات الليبية، طرابلس وبنغازي والبيضاء ومصراتة وسبها والزاوية وإجدابيا وطربق وصربات
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وغَتىا، وبصورة عامة كانت ادلشاركات من كافة أضلاء ليبيا، وفيها عدد ال بأس بو من 
اركات مفيدة، ويف ذلك الدليل على أن ادلواطن اللييب يقع عليو الباحثات الليبيات قدمن مش

فتفاجأت اللجنة العلمية بعدد كبَت  .عبء بناء الوطن إذا أتيحت لو الفرصة ودتكن من ذلك
طلب، وقدا شكل ىذا االقبال  00من طلبات ادلشاركة من داخل ليبيا وخارجها زادت عن 

رز كل ىذه الطلبات ووصلت إىل اختيار إمجايل ضغطا كبَتا على اللجنة، اليت عملت على ف
أويل يصل إىل حوايل أكثر من ثالثُت مشاركة وذلك بعد مراجعة البحوث العلمية ادلتقدمة 

 .للمؤدتر

إستراتيجية اإلعالم في ظل التحوالت المجتمعية الراهنة للمجتمع  :ويأيت مؤدتر
ات ضلو تقدمي إعالم حر يف وقت مهم جدًا يتسق مع توجهات وتطلع الليبي والعربي

ة والعلمية على وضع يومسئول. ويف سبيل حتقيق رسالة ىذا ادلؤدتر؛ عملت اللجان التحضَت 
أىداف تفصيلية وزلاور رئيسية ومواضيع حبثية للمؤدتر نابعة من احلاجة احمللية ومراجعة 

سعت اللجنة األدبيات النظرية واستقصاء آراء اخلرباء وادلمارسُت يف رلال اإلعالم. كما 
العلمية إىل إجياد توازن بُت ادلشاركات العلمية الرصينة واإلضافات العملية ادلميزة يف ىذا 
ادلؤدتر، ويأيت ذلك عن طريق تنويع فعاليات ادلؤدتر واحتوائو على جلسات دلتحدثُت زلليُت 

لعرض وعرب بارزين يف موضوع ادلؤدتر، وجلسات لعرض األعمال العلمية احملكمة، وجلسات 
التجارب احمللية واإلقليمية والدولية الناجحة، باإلضافة إىل حلقات نقاش متنوعة وثرية، وورش 

 عمل متخصصة ينفذىا خرباء يف رلال اإلعالم.

أيها احلضور الكرمي ، تقدم اللجنة العلمية اعتذارىا لبعض األساتذة الذين تقدموا 
رة بناء على رغبة بعضهم، وكذلك بعض بورقاهتم بعد ادليعاد الذي مت دتديده أكثر من م

األوراق اليت كانت يف مواضيع مكررة ال يتسع وقت ادلؤدتر الستعراضها مجيعا، لذلك نأمل أن 
، ادلشاركُت التقيد بالوقت احملدد تتاح ذلم فرصة ادلشاركة مستقباًل ونأمل ونرجو من األساتذة

اض ملخصاهتا ومناقشتها خالل أيام ( حبثا أو مداخلة نأمل استعر 00نظرا لوجود أكثر من )
وكذلك . ادلؤدتر، راجيا للجميع التوفيق و السداد واخلروج بنتائج مفيدة خلدمة بالدنا و رقيها

حرصا على صلاح ادلؤدتر نأمل من األخوة ادلشاركُت بورقات حبثية أو مداخالت أن يقدموا 
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اء من إلقاء البحث أو ادلداخلة، مقًتحاهتم وتوصياهتم إىل جلنة الصياغة ادلشكلة عقب االنته
علما بأن جامعة سرت تعتزم طباعة كافة أعمال ىذا ادلؤدتر يف كتاب يصدر يف ادلستقبل إن 

 . شاء اهلل تعاىل

 اخلتام أرجو لكم كل تقدير واحًتام، وآمل أن نستفيد مجيعا من حضور اجللسات يف
قق ادلؤدتر نتائج طيبة فعالة تساعد العلمية اليت ستبدأ بعد ىذه اجللسة االفتتاحية، وأن حي

اجلهات ادلسؤولة يف عالج الكثَت من ادلشاكل اليت يتم طرحها، وأكرر الشكر لكافة 
 . احلاضرين وأدتٌت للجميع التوفيق والسداد، وعاشت ليبيا

 واهلل ويل التوفيق
 والسالم عليكم ورمجة اهلل وبركاتو

 
 عابدين الدرديز الشزيف أ.د.                                                                           

   رئيس اللحنة العلنية للنؤمتز                                                                           
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 سزت. رئيس جامعةكلنة السيد/ 

 
البلدي واألخوة الضيوف.. اتوجو بالشكر السيد عميد البلدية والسادة اعضاء اجمللس 

الذي حيمل  ،وأسرة قسم األعالم على صلاح ىذا ادلؤدتر ،والتقدير والعرفان اىل كلية اآلداب
كما   ، شعار اسًتاتيجية األعالم يف ظل التحوالت اجملتمعية الراىنة باجملتمع اللييب والعريب

العلمية على اجلهد ادلبذول من اجل  اتقدم بالشكر لألخوة يف اللجنة التحضَتية واللجنة
 اظهار ىذا ادلؤدتر يف ادلستوى ادلطلوب.

باعتبار ان لألعالم دور كبَت ومهم يف الوقت احلاضر من اجل البناء والتطور 
وكل ما كان االعالم ىادفا ضلو اخلَت  ،والتحديث من خالل نشر ادلعرفة والثقافة بُت الناس

قا ذلم كما قال اهلل تعاىل "اولئك ىم ادلؤمنون ح  ،لرقيىل درجات اإوالبناء كان طريقا 
 رزقا كرديا" صدق اهلل العظيم.درجات عند رهبم و مغفرة و 

وىو سرقة  ،ىناك تنافس اليوم بُت وسائل األعالم ادلختلفة على شيء واحد خطَت
 فة.وتراثو من خالل الرسائل االعالمية ادلختل ،ورلتمعو ،ودينو ،ووطنو ،االنسان من نفسو

واالعالم كسلطة رابعة من ادلفروض ان ديارس دور الرقيب على ادلصاحل الناس وعلى 
واالعالم اليوم يف سلتلف دول العامل مل يكن  و نفاق.أو تزوير أنقل احلقائق دون تزييف 

اعالما حرا خيدم كل الناس بل يتم حتويلو من اخلارج ومن جهات معينة ذلا اجندة خاصة 
ىل اعالم إوضلن يف حاجة ماسة  ،ىل غياب ادلصداقيةإالعالم العريب يعود وغياب الثقة يف ا

صادق ونزيو بعيد عن التقليل والرعاية، فهناك تنافس بُت وسائل االعالم من اجل تقدمي 
ادلعلومات واالخبار بشكل مهٍت وحريف، وندعو من خالل ىذا ادلؤدتر اىل االلتزام بادلوضوعية 

 من اجل الوصول اىل ادلتلقي بدون وسيط.الصدق يف نقل ادلعلومة و 
ىل توصيات ختدم قضايا إنتمٌت لكم التوفيق والنجاح يف اعمال ادلؤدتر والوصول 

 اجملتمع.
                                   

 أ.د. أمحد فزج حمحوب                                                                             

 رئيس جامعة سزت                                                                                



 حية اإلعالو يف ظل التخوالت اجملتنعية الزاهنة للنحتنع اللييب والعزبييسرتاتامؤمتز   

 

    ي      

 

 
 وكيل اجلامعة للشؤون العلنية.السيد كلنة 

 رئيس اللحنة التخضريية.و

 
السيد/ رئيس اجلامعة والسادة الكاتب العام وادلسجل العام وعمداء الكليات واعضاء 

 األخوة احلضور الكرام ..اجمللس البلدي سرت 
"استراتيجية األعالم في ظل يشرفٍت كرئيس للجنة التحضَتية ذلذا ادلؤدتر بعنوان 

أن ارحب باألخوة الضيوف  التحوالت المجتمعية الراهنة في المجتمع الليبي و العربي"
، نتمٌت وادلشاركُت يف ىذا ادلؤدتر الذي يعترب زلطة مهمة يف تطور قسم األعالم بكلية اآلداب

ان حيقق ىذا ادلؤدتر العلمي اىدافو ادلنشودة حيث جاء ىذا ادلؤدتر ليقدم رؤية جديدة لدور 
األقسام العلمية يف الكليات واجلامعات من اجل تفعيل مسَتة البحث العلمي كما جاء ىذا 

 ادلؤدتر للًتكيز على 
مع باعتبارىا قيم ادلضامُت االعالمية اليت تساىم يف نشر ثقافة التسامح داخل اجملت

انسانية نبيلة تسعى اليها اجملتمعات العربية واالسالمية، وتزامن انعقاد ىذا ادلؤدتر مع ذكرى 
اليوم العادلي حلرية الصحافة واألعالم، ويقدم ىذا ادلؤدتر رلموعة من االحباث العلمية اليت 

ة التواصل االجتماعي تناقش قضايا األعالم ادلختلفة وفق احملاور اليت اعلن عنها عرب شبك
، وقد الليبيةوشارك يف ىذا ادلؤدتر الباحثُت وادلهتمُت بالشأن االعالمي يف اجلامعات العربية و 

عملت اللجان ادلختلفة بكل اجتهاد منذ االعالن عن ىذا ادلؤدتر حىت يظهر يف ادلستوى 
 ادلطلوب.

ية والعلمية عمل ما اقدم جزيل الشكر والتقدير والعرفان لألخوة يف اللجنة التحضَت 
قدموه من عمل وعطاء من اجل صلاح ىذا ادلؤدتر العلمي األول لقسم األعالم بكلية اآلداب 

لكم منا كل التقدير واالحًتام والشكر على ىذا اجلهد العلمي ادلتميز، وندعو  جامعة سرت.
 ىل ادلزيد من ادلؤدترات العلمية اليت تناقش القضايا اليت هتم اجملتمع.إ

 

 د. عبدالسالو حمند عبدالقادر                                                                      

 وكيل اجلامعة للشؤون العلنية                                                                   
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 كلنة السيدة/ عنيد كلية اآلداب

 
الكاتب العام وادلسجل وكيل اجلامعة للشؤون العلمية و السيد/ رئيس اجلامعة والسادة 

 عضاء اجمللس البلدي سرت األخوة احلضور الكرام ..أالعام وعمداء الكليات و 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

أن تفتتح  ،يسر كلية اآلداب شلثلة يف طالهبا وموظفيها وأعضاء ىيئة التدريس هبا
معًا لنشر ثقافة بكلية اآلداب حتت شعار  قسم اإلعالملالعلمي األول  فاعليات ادلؤدتر

، والذي هندف من خاللو إىل نشر ثقافة إعالمية رائدة مبدعة ومتمكنة تسهم يف التسامح
رقي البالد، وتضع حجر االساس حلرية التعبَت وفق الضوابط اإلعالمية ادلعمول هبا يف العامل 

 الصور وخلط أوراق الواقع.بعيداً عن تزييف احلقائق وتشوية  ،ادلتقدم

 ،ونأمل ضلن كمؤسسة أكادديية أن نصل باإلعالم يف بالدنا إىل قمة الشفافية والتميز
 من خالل جهود أبناءنا الذين احتوهتم التخصصات اإلعالمية مبختلف أشكاذلا.

 واهلل ولي التوفيق.
 
 

 د. فزحة مفتاح عبداهلل                                                                                  

 عنيد كلية اآلداب                                                                                   
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 املؤمتز العلني األول  حبوث

حية اإلعالو يف ظل التخوالت اجملتنعية يسرتاتا

 والعزبيالزاهنة للنحتنع اللييب 
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 تقييه مجهور اليخبة األكادميية لدور وسائل اإلعالو يف

 تشكيل الصورة الذهيية عً ليبيا، دراسة ميداىية

 
                                                                       

  مفتاح محمد اجعيو بلعيدد.                                                                       
            مصراتة/ جامعة اإلعالم/ كلية الصحافةقسم                                                                 

 
 

 ملخص البحث
يرصد ىذا البحث تقييم شرحية مهمة من شرائح اجملتمع ألداء وسائل اإلعالم          
، حيث يستهدف البحث رصد وتوصيف وحتليل ها يف تكوين صورة ذىنية عن ليبياوإسهام

األداء اإلعالمي من خالل استطالع أراء النخبة األكادديية عن مدى اإلسهام اإلجيايب 
الذىنية عن ليبيا، وحياول البحث اإلجابة على رلموعة من والسليب يف تشكيل الصور 

التساؤالت اليت ترصد اجتاىات وأراء النخبة األكادديية، ومدى ثقتها يف تلك الوسائل 
واعتمادىا عليها كمصادر معلومات ومستويات ادلصداقية اليت حتظى هبا تلك الوسائل، 

واحللول والسبل اليت ترى  ،جلمهورومدى إسهامها يف تشكيل صورة ذىنية عن ليبيا لدى ا
النخبة أهنا قد ُتسهم يف الرفع من مستوى أداء وسائل اإلعالم الليبية، وقد اعتمد البحث 

مشلت  ،مفردة 220 وذلك من خالل أسلوب العينة ادلتاحة وقد بلغت ،على ادلنهج الوصفي
ادديية يرى أن وخلص البحث إىل أن مجهور النخبة األك ختصصات متعددة ودرجات علمية،

وسائل اإلعالم عملت على تقدمي صورة ذىنية سيئة عن ليبيا كنتيجة خلضوعها للتجاذبات 
 السياسية والسلطان ادلايل، واجلهوي، وادلناطقي.

 ) النخبة، وسائل اإلعالم ، الصورة الذىنية ( :الكلمات المفاتحية
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 :المقدمة
تغَتًا جذريًا من حيث الشكل  م2011شهدت وسائل اإلعالم الليبية بعد عام 

بالتغَتات السياسية،  وادلضمون، ولكون ادلشهد اإلعالمي اللييب تأثر بشكل كبَت
واالقتصادية، واالجتماعية اليت شهدهتا ليبيا خالل الفًتة ادلذكورة، فقد انتقل اإلعالم وبشكل 

د السياسية، مفاجئ من إعالم خيضع للسلطة السياسية إىل إعالم متخلص من مجيع القيو 
والقانونية شلا فتح الباب إمام ظهور وسائل إعالم متعددة ادلشارب وسلتلفة التوجهات، والرؤى 
وادلصاحل، األمر الذي افرز خطاباً إعالمياً متنوعاً إىل حد التضاد، وبالرغم من أن ىذا التنوع 

عالمية لوسائل إال أن ادلمارسة اإل ،يف اخلطاب اإلعالمي واحلرية اإلعالمية أمر مطلوب
جاءت كنتاج لصراع سياسي واقتصادي بُت فئات  م2011 سنة اإلعالم الليبية ما بعد

ومجاعات داخل اجملتمع تسعى لتحقيق مصاحلها دون النظر إىل مصلحة الوطن، حيث 
وكذلك إذاعات مسموعة متعدد  ،تصدر ادلشهد فضائيات طغى عليها اجلانب اإلخباري

ع لشبو صحف الكًتونية، وكنتيجة لظهور الصراعات السياسية ومتنوعة، إضافة إىل مواق
والعسكرية والتجاذبات اجلهوية وادلناطقية والقبلية كل ذلك افرز مشهدًا إعالميًا متأزماً 
اضلازت فيو وسائل اإلعالم الناشئة إىل ىذا الطرف أو ذاك، ونظراً للدور الكبَت الذي تلعبو 

اىات اجلمهور وتشكيل صورتو الذىنية حول ادلوضوعات وسائل اإلعالم يف التأثَت على اجت
والقضايا اليت تثَتىا، كل ىذه ادلعطيات أفرزت خطابًا إعالميًا ليبيًا يرى الكثَت من ادلتابعُت 
للشأن اإلعالمي اللييب أنو خطاب ابتعد كثَتًا عن خدمة الوطن وارهتن بادلصاحل السياسية 

مارسة اإلعالمية الفقَتة واألداء ادلهٍت واحلريف الضعيف وادلالية دلالكيو، إضافة إىل أن ادل
ودخول الكثَت من الشخصيات إىل احلقل اإلعالمي واالنتماء لو دون إجادة ابسط أجبديات 
احلرفية وادلهنية اإلعالمية، كل ذلك رمبا يكون قد افرز صورة مشوىة على الشخصية الليبية 

 .يب برمتوليوعلى صورة ليبيا كدولة وعلى اجملتمع ال
 :مشكلة البحث وأىميتها

وسائل اإلعالم دوراً مهماً يف تشكيل الصورة الذىنية للجمهور حول اجملتمعات  تلعب
خاصة عندما تكون وسائل اإلعالم ىي ادلصدر الوحيد للمعلومات حول تلك  ،األخرى

يب، األمر الذي اجملتمعات، ونظرًا للتغيَت الذي شهدتو ليبيا بعد ما عرف بثورات الربيع العر 
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جعل اإلعالم العريب والدويل يركز عليها كوهنا إحدى الدول اليت شهدت أحداث تلك 
التغَتات، وحيث أن البحث يف الصورة الذىنية حول ليبيا يتسم بالفقر يف الدراسات 

كما ان ىذا البحث يتناول شرحية مهمة تعد من صفوة اجملتمعات وقادة   ،اإلعالمية الليبية
َت ها، كل ذلك جيعل من ىذا البحث يكتسب أمهية خاصة كونو يأيت بعد تغيَت كبالرأي في

إضافة إىل رغبة الباحث يف التعرف على مدى متابعة  ،اللييب يف ادلشهد اإلعالمي، والسياسي
ومن مث تقييمها لألداء اإلعالمي الذي  ،مجهور النخبة األكادديية للقضايا واألحداث الليبية

 يرى الباحث أنو اسهم بشكل كبَت يف تكوين الصورة الذىنية حول ليبيا، كل ذلك دفع
، وعليو فإن مشكلة ىذا البحث تكمن يف التساؤل الباحث لبحث ودراسة ىذا ادلوضوع

 يت:اآل
 الصورة الذىنية عن ليبيا؟ ما تقييم مجهور النخبة األكادديية لدور وسائل اإلعالم يف تكوين -

ينطلق ىذا البحث من ىدف رئيس يكمن يف الكشف عن الدور الذي  :أىداف البحث
ويتفرع على ىذا اذلدف األىداف  ،لعبتو وسائل اإلعالم يف تشكيل الصورة الذىنية عن ليبيا

 ية:تالفرعية اآل
 الكشف عن نوع اجتاىات النخبة ضلو األداء اإلعالمي. -1
ة النخبة األكادديية للكيفية اليت عاجلت هبا وسائل اإلعالم الشأن الكشف عن رؤي  -2

  .اللييب
 حتليل العالقة القائمة بُت االعتماد على وسائل اإلعالم وتشكيل الصورة الذىنية. -3
العمل على تقدمي مقًتحات علمية بغية الرفع من مستوى اخلطاب اإلعالمي  -4

 بشكل يسهم يف حتسن صورة ليبيا.
ينطلق ىذا البحث من تساؤل رئيس وىو ما تقييم مجهور النخبة  :البحثتساؤالت 

ويتفرع على ىذا  ،األكادديية لدور وسائل اإلعالم يف تشكيل الصورة الذىنية عن ليبيا
 ية:تالتساؤل التساؤالت الفرعية اآل

ما الصورة الذىنية اليت شكلتها وسائل اإلعالم عن ليبيا كما يراىا مجهور النخبة  -1
 األكادديية؟

 ؟ائل اإلعالم يف تشكيل صورة ليبياما األسباب والعوامل اليت تقف وراء دور وس -2
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جهة نظر إي من وسائل اإلعالم كان ذلا الدور األكرب يف تشكيل صورة ليبيا من و  -3
 ؟مجهور النخبة األكادديية

 ؟ ما تقييم مجهور النخبة لدور وسائل اإلعالم يف تشكيل الصورة الذىنية عن ليبيا -4
 ما ادلقًتحات واحللول اليت يرى مجهور النخبة األكادديية أهنا قد تسهم يف تكوين -5

 صورة اجيابية عن ليبيا؟.
يقع ىذا البحث ضمن البحوث الوصفية اليت هتدف إىل دراسة  نوع البحث ومنهجو:

وذلك  ،الظاىرة بغية الكشف عن مكوناهتا وعناصرىا، ويستخدم البحث منهج ادلسح بالعينة
بإخضاع عينة من مجهور النخبة األكادديية للدراسة والبحث هبدف التعرف أراءىم حول دور 

 وسائل اإلعالم يف تشكيل صورة ليبيا.
اعتمد الباحث على االستبيان كأداة جلمع البيانات وادلعلومات  أدوات جمع البيانات:

ليدوية واإللكًتونية داخل حول موضوع البحث وذلك بتوزيع استمارة استبيان بالطريقتُت ا
وخارج ليبيا واجري الباحث اإلجراءات العلمية ادلتعارف عليها من حيث إجراءات الصدق 

 .(1)والثبات
 مصطلحات البحث:

 ،اجملتمع سواء وظيفياً، أو فكرياً : تعرف النخبة لغوياً بأهنا فئة من فئات النخبة األكاديمية -
وىي أكثر الفئات  ،أو بأدوار ادلسؤولية يف اجملتمع ،شلا يؤىلها للقيام بدور قيادي ،أو تعليمياً 

 .(2)تأثَتاً يف احلياة العامة وقدرة على اختاذ القرار
ويقصد هبا إجرائياً يف ىذا البحث فئة من فئات اجملتمع اللييب اليت دتثل قادة الرأي يف 

التعليمي والقدرة على الفهم والتفسَت اجملتمع وتتميز مبستوى أعلى من حيث ادلستوى 
وادلتابعة للخطاب اإلعالمي، ووفقًا ذلذا التعريف فإن النخبة األكادديية ضمت كل أساتذة  

 .(3)اجلامعات وطالب الدراسات العليا داخل ليبيا وخارجها
اجلمهور ورة الذىنية يف ىذا البحث االنطباع الذي يكونو ـــــيقصد بالص ورة الذىنية:ـــالص -

 ليبيا من كيان الدولة وخصائص الشخصية الليبية والشخصيات السياسية الليبية. عن
تعترب كل النخبة األكادديية داخل ليبيا  مجتمع البحث والعينة وحدوده الزمنية والبشرية:

وخارجها رلتمع البحث، ونظرًا لصعوبة حصر اجملتمع وعدم وجود إحصائيات دقيقة عنو 
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عليو فقد مت االعتماد على العينة ادلتاحة حيث بلغ ، اختيار عينة عشوائية منتظمةديكن معها 
وكانت  م5/3/2018 -25/2الفًتة ادلمتدة من  مفردة، وطبقت خالل 220حجم العينة 

 :يتخصائصها على النحو اآل
.خصائص العينة( 1) الجدول  

 التكرار والنسبة
 % ك المتغير

 النوع
 

 63.6 140 ذكور
 36.4 80 إناث

 122 222 المجموع

 السن

 26.4 58 34-25من
 42.3 93 44 -35من
 23.6 52 54 -45من 

 7.7 17 فما فق 55
 100 222 المجموع

 الدرجة العلمية

 4.1 9 أستاذ
 3.2 7 أستاذ مشارك
 30.9 68 أستاذ مساعد

 25.9 57 زلاضر
 33.2 73 زلاضر مساعد

 2.7 6 عليادراسات 
 100.0 220 اجملموع

 التخصص العلمي
 80.9 178 علوم إنسانية
 19.1 42 علوم تطبيقية
 100 220 المجموع

 :الخلفية البحثية والنظرية لموضوع البحث
تناولت العديد من الدراسات العالقة بُت وسائل اإلعالم وتشكيل ادلعارف 

إال أن الًتكيز على دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الصورة الذىنية للجمهور مل  ،واالجتاىات
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حيظ بدراسات معمقة خاصة على ادلستوى العريب، فقد جاءت دراسة الصورة الذىنية يف 
أغلب تلك البحوث على ىامشها، وليست يف صميمها، كما أن دراسة الصورة جاءت على 

تعكسها وسائل اإلعالم، وزلاولة التعرف على التصوير تناول الصورة اليت  :مستويُت األول
اإلعالمي دون الولوج إىل الصورة الذىنية اليت تكونت من خالل تلك ادلعاجلة، أما ادلستوى 

فتمثل يف زلاولة التعرف على تأثَتات وسائل اإلعالم ودورىا يف تشكيل الصورة  :الثاين
 أن وسائل اإلعالم لعبت دورًا يف إىل ممدوح محمدالذىنية لدى اجلمهور، فقد توصل 

أن الربامج  Crow Shannoكما أشار   ،(4)تشكيل صورة سلبية عن احلكومة ادلصرية
التلفزيونية السياسية استطاعت أن تشكل صورة واضحة حول ادلرشحُت السياسيُت، كما 

يف دراستهما عن خصائص صورة ادلرشحُت السياسيُت يف اإلعالم  فيلمون وىيمونتوصل 
إىل أن انطباعات ادلبحوثُت تعكس الصورة اليت رمستها وسائل اإلعالم لسمات وصفات 

فقد توصلت يف دراستها حول صورة األحزاب  انتصار سالم، أما (5)ىؤالء ادلرشحُت
السياسية يف مصر إىل أن اآلثار السلبية للصورة ادلقدمة عن األحزاب السياسية من خالل 
الصحافة االلكًتونية كان من بينها عزوف الشباب عن ادلشاركة السياسية يف تلك 

اإلعالم األمريكي  يف دراستو عن اإلسالم وادلسلمون يف محمد شرقاوي، ويؤكد (6)األحزاب
تدبدب صورة ادلسلمُت لدى األمريكيُت بفعل التنافس اإلعالمي وتراجع اخلط ادلتوازن يف 
ادلعاجلة اإلعالمية وميول بعض وسائل اإلعالم إىل صناعة "ضلن واألخر" والكيل مبكيالُت 

 .(7)إثناء تغطية القضايا ادلتعلقة بادلسلمُت
الدور الكبَت الذي تلعبو وسائل اإلعالم يف تشكيل كما تؤكد العديد من الدراسات 

صورة اجلمهور عما يدور حولو من إحداث إن كانت وسائل اإلعالم ليست الوحيدة 
ادلشكلة ذلاـ إال أنو ومع تزايد التطور اإلعالمي واالنتشار الواسع ذلا وامتدادىا األفقي والرأسي 

اإلعالم دورًا بارزًا يف تشكيل الصورة  وقدرهتا على االستقطاب واإلهبار منحها إي وسائل
لدى اجلمهور، فوسائل اإلعالم تسلك العديد من الطرق واألساليب اليت ديكن معها تشكيل 
صورة ذىنية وتأطَتىا يف قوالب معينة جتعل منها الصورة الوحيدة رمبا ادلعربة عنها تلك 

       جتري دون تقدديها  فنقل اإلحداث اليت ،لة أو غَتىااإلحداث أو الشخصية أو الدو 
 عدـــــــــالذلا ويف سياقها يـــــــــــــات االجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت نتجت من خـــــيف السياق
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 .(8)شخصنو من اإلعالميُت
وتعمل وسائل اإلعالم على تأطَت العديد من ادلواقف واإلحداث بطريقة معينة ويف 

راىا شلا يؤطرىا بشكل آخر قد خيتلف عن حقيقتها اجلوىرية، وقت معُت وباألساليب اليت ت
فإعادة صياغة اإلحداث والتطورات واستخدام الفنون اإلعالمية وتوظيفها سواء التحريرية 
منها أو الفنون التكنولوجية األخرى كالصورة والعناصر التيبوغرافية واجلرافيكية وتوظيف تلك 

ما يريد القائم باالتصال يف الوسيلة اإلعالمية من اخلصائص التكنولوجية بشكل يتماشى و 
إيصالو، إضافة إىل االستخدام اللغوي دلصطلحات ومسميات بعينها وإلصاقها وتكرارىا يف 

كل ذلك يعمل على إبراز وتركيز   ،غَت مكاهنا وسياقها اإلخباري أو االجتماعي أو السياسي
أن توظيف وسائل اإلعالم بشكل مقصود ، كما أو لتلك القضية صورة معينة ذلذا ادلوضوع،

 ،أو بدونو لبعض العوامل والنماذج العلمية ادلرتكزة على العوامل النفسية واالجتماعية للمتلقي
، فوسائل اإلعالم تقوم بشخصنة الذىنية للجمهورٌتسهم بشكل كبَت يف تشكيل الصورة 

نميط إحداثها حيث تعمل اإلحداث وادلواقف وعرضها يف قالب أو إطار درامي وجتزئتها وت
تلك الوسائل بوضع احلدود الثقافية بُت "ال ضلن" و "اذلم" وبُت اخلَت  كما منثلو ضلن والشر  
كما ديثلو اآلخرون، وبُت ما ديكن أن تصورىم على أهنم مالئكة ومن ديكن تصورىم على 

 .(9)أهنم شياطُت
 :: المفهوم والخصائصالصورة الذىنية

( الذي يعٍت Image) الذىنية كمرادف للمصطلح االصلليزي يستخدم مفهوم الصورة
انطباع أو فكرة ذىنية أي الفكرة اليت كوهنا ذلك الشخص وصورتو اليت رمسها لو يف ذىنو إي 

وتوصف بأهنا" العديد من التجارب احلسية، اليت تًتسب يف وجدان  ،(10)انطباعو عنو
اجلماىَت، سواء كان فرداً أو منظمة خالل فًتة طويلة اجلماىَت جتاه أي كيان لو اتصال هبذه 

من الزمن، وىى تعبَت عن الواقع سواء كان صحيحاً، أو غَت ذلك، وتظهر كلما استدعاىا 
، و ىناك من يرى أن الصورة الذىنية ىي نفس مصطلح (11)مثَت ما يرتبط هبذه التجارب"

ا ،حيث يربرون ذلك بأن الصورة يفرق فيو آخرون بينهمالصورة النمطية يف الوقت الذي 
النمطية تتسم بالثبات وتقاوم التغيَت والذي تتسم فيو الصورة الذىنية بنسبة أقل من ذلك 

 ورة غالباً ما تكون متحيزة وسلبية أما الصورة الذىنية فقد تكون اجيابية أوـــــــــإضافة إىل أن الص
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 -ثالثة إبعاد وىي:  ، وحتدد بعض الدراسات الصورة الذىنية يف(12)سلبية
: ويقصد هبذا البعد Cognitive component البعد أو المكون المعرفي -1

 ادلعلومات ىذه وتعترب ما، شخصاً  أو قضية أو موضوعاً  الفرد خالذلا من يدرك اليت ادلعلومات
 ادلوضوعات وعن اآلخرين عن الفرد يكوهنا اليت الذىنية الصورة عليو تبٌتي الذ األساس ىي

 تكون اآلخرين عن عليها ضلصل اليت وادلعارف ادلعلومات دقة على وبناء ادلختلفة، والقضايا
 الذىنية الصورة يف األخطاء فإن ادلعريف للبعد ووفقاً  عنهم نكوهنا اليت الذىنية الصور دقة

 حصل اليت اخلاطئة وادلعارف ادلعلومات عن أساساً  ناجتة أخطاء ىي األفراد لدى ادلتكونة
 األفراد. ىؤالء عليها

 الوجداين بالبعد يقصد: Affective component البعد أو المكون الوجداني -2
 الصور إطار يف ما ودولة وشعبأ شخصأ أو وقضية موضوعأ جتاه السلب أو باإلجياب ادليل

 الوقت مرور ومع ادلعريف، اجلانب مع الوجداين اجلانب ويتشكل األفراد، يكوهنا اليت الذىنية
 اجتاىات دتثل اليت الوجدانية اجلوانب وتبقى األفراد كوهنا اليت ادلعارفو  ادلعلومات تتالشى
 اإلجيابية بُت الوجداين البعد ويتدرج ادلختلفة، وادلوضوعات والقضايا األشخاص ضلو األفراد

 يؤثر كما ادلعرفة، مصادر توافر حدود أمهها العوامل من رلموعة ذلك على ويؤثر والسلبية،
 ىذه فاختالف واللغة، واجلنس اللون حيث من الشعوب خصائص الوجداين البعد بناء يف

 اخلصائص ىذه بُت والتجانس السلبية، االجتاىات بناء يف تسهم اليت األمور من اخلصائص
 اإلجيابية. االجتاىات بناء يف يسهم

 طبيعة الفرد سلوك يعكس :Behavioral component السلوكي المكون أو البعد -3
 يف الذىنية الصورة أمهية ترجع حيث احلياة، شئون سلتلف يف لديو ادلشكلة الذىنية الصورة

 أهنا منطقياً  يفًتض األفراد فسلوكيات األفراد، بسلوك التنبؤ من دتكن أهنا إىل أبعادىا أحد
 .(13)احلياة يف اجتاىاهتم تعكس

 رادــــأول من استخدم ادلصطلح بوصفو مفهوماً ي ولتر لمباناالمريكي  ويعترب الصحفي
ي شخص حول حدث مل جيربو ىو شعور نابع من أبو القول أن الشعور الوحيد الذي حيملو 

بل على صورة  ،وأن ىذا التصور ال يعتمد على معرفة معينة أو مباشرة ،تصور ذىٍت للحدث
 رئية للعلم ضعيفة أو قوية التماسكورة مـــــبأهنا ص ليمبانصنعها أو تسربت لو، حيث يصفها 
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 .(14)أذ تتكيف وفقها عادتنا وأذواقنا وأحالمنا
ويعتمد االنسان يف تكوين صورتو الذىنية حول زليطو على جتاربو اليت قد تكون 

وقد تتكون تلك  ،أو توصل اليها عرب جتربة شخص آخر ،ناقصة واليت رمبا خاضها بنفسو
واذا ما اقًتنت تلك ادلعلومات بالصورة  ،وتنقصها الدقة ،الصورة نتيجة دلعلومات مشوىة

ذا ما إو  ،ادلخزنة يف الذاكرة تتحول إىل احكامًا مسبقة يطلقها حول ادلوضوع أو االشخاص
توفرت معلومات حول ادلوضوع يدخل الشخص يف حالة من الصراع بُت ما حيمل من صورة 

تعديل الصورة  أو حينها يقوم بتغيَت ،ادلوضوعمع ادلعلومات اجلديدة اليت استقاىا عن ذلك 
 .(15)السابقة دتاشياً مع ادلعلومات اجلديدة

إن الصورة الذىنية ىي نتاج دلنظومة سياسية واجتماعية وعقائدية كربى تسهم يف 
ما وسائل اإلعالم فهي العامل االساسي يف تكوين الصورة أتشكيلها مؤسسات اجملتمع كافة، 

% من الصورة 70أن  ولبرشرامة ينعكس فيها الواقع واخليال، حيث يؤكد وىي مرآ ،الذىنية
، وديكن (16)الذىنية اليت يكوهنا اإلنسان عن العامل من حولو ىي مستمدة من وسائل اإلعالم

القول إن الصورة اإلعالمية تتأثر بالطريقة اليت تعاجل هبا وسائل اإلعالم يف دولة ما القضايا 
الدولة صاحبة الصورة، إن اختيار ادلعلومات من الكم اذلائل الذي واإلحداث اليت ختص 

تسوقو وسائل اإلعالم اليوم بشىت أنوعها وطرقها وأساليبها يسهم يف تكوين الصورة الذىنية 
 عن أمة لدى أمة أخرى.

 :عرض ومناقشة النتائج
 .تعرض المبحوثين لوسائل اإلعالم (2)الجدول 

 % ك الوسيلة

 26.8 59 الوسائل اإلعالمية الليبية
 10.5 23 الوسائل اإلعالمية العربية
 47.3 104 الوسائل اإلعالمية األجنبية

 15.5 34 كل الوسائل اإلعالمية السابقة
 100.0 220 المجموع
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يوضح اجلدول السابق أن عينة النخبة األكادديية اخلاضعة للبحث تعتمد بشكل أكرب 
وىذا قد يربر كون النخبة األكادديية ديكنها متابعة تلك  ،األجنبية على وسائل اإلعالم

خاصة أن ىناك الكثَت منها ما ىو معرب لعل ذلك ناتج عن اعتقاد إفراد العينة  ،والوسائل
مبصداقية تلك الوسائل، كوهنا ليست شريكًا مباشرًا يف الصراع الدائر يف ليبيا، أما وسائل 

وىي نسبة ضئيلة إذا ما أخذنا يف  ،% من ادلتابعة26نسبة  اإلعالم الليبية فقد حتصلت
االعتبار أن وسائل اإلعالم احمللية جيب أن حتظى مبتابعة أعلى، خاصة وأن الشأن احمللي ىو 

 ادلستهدف من تلك ادلتابعة .  
 .ترتيب الوسائل اإلعالمية التي يعتمد عليها المبحوثين( 3)الجدول 
 الترتيب

 
 الوسيلةنوع 

 الوزن المرجح السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول
 رلموع ك ك ك ك ك ك

 النقاط
% 

 6.48 297 181 20 0 19 0 0 الصحف الورقية
 18.18 833 0 23 59 80 58 0 الصحف االلكًتونية
 16.72 766 0 98 20 0 102 0 اإلذاعات ادلسموعة
 24.88 1140 0 0 24 54 0 142 القنوات الفضائية

 19.52 894 0 40 62 20 40 58 مواقع إخبارية على االنًتنت
 14.21 651 39 39 55 47 20 20 مواقع التواصل االجتماعي

 100 4581 مجموع األوزان المرجحة

تشَت بيانات اجلدول السابق إىل أن القنوات الفضائية تصدرت الوسائل اإلعالمية اليت 
النخبة األكادديية باعتبارىا ادلصدر األساس يف متابعتهم للشأن يعتمد عليها ادلبحوثُت من 

مث الصحف  ،بينما جاءت ادلواقع اإلخبارية على االنًتنت كمصدر ثاين من االعتماد ،اللييب
 ،يف الوقت الذي جاءت فيو مواقع التواصل االجتماعي ،فاإلذاعات ادلسموعة ،االلكًتونية

اقع التواصل االجتماعي أصبحت مصدرًا أساسياً وبالرغم من أن مو  والصحف الورقية،
للجمهور إال أنو ديكن تربير ىذه النتيجة كون العينة من النخبة اليت تعي جيدًا اختيار 
مصادرىا ونسبة ادلصداقية هبا، إما عن الصحف ادلطبوعة فمن ادلعروف أن الصحف الليبية 

صعوبة التوزيع داخل ليبيا، وتتفق ىذه والصحف العربية واألجنبية تعاين من  ،متوقفة منذ فًتة
 النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت مستوى االعتماد لدى اجلمهور اللييب.  
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 .تقييم النخبة األكاديمية لمستويات أداء وسائل اإلعالم الليبية (4)الجدول 

 مستوى التقييم
 الوسيلة

يةئو النسبة ادل أكرب تكرار ضعيف متوسط متميز  
 % ك ك ك ك

 72.3 159 39 159 23 الصحف االلكًتونية
 53.6 118 20 118 82 الفضائيات

 51.8 114 44 114 62 االذاعات ادلسموعة
 38.1 84 79 84 57 ادلواقع االخبارية

وفقأ للجدول السابق فأن  تقييم عينة النخبة األكادديية دلستوى أداء وسائل اإلعالم 
الليبية يأيت يف غالبو على مستوى ادلتوسط حيث جاءت الصحف االلكًتونية بأعلى نسبة 
من حيث التقييم يف ىذا ادلستوى، مث تلتو الفضائيات فاإلذاعات ادلسموعة بينما كانت 

قل تصنيفًا يف ىذا ادلستوى وىذه النتيجة تؤكد البيانات السابقة اليت ادلواقع اإلخبارية األ
 تعكس تعرض واعتماد عينة النخبة األكادديية . 

 .رأي النخبة األكاديمية في معالجة وسائل اإلعالم للشأن الليبي (5)الجدول 

 الرأي
 الوسيلة

 يةئو الم النسبة أكبر تكرار تام بتحيز مقبولة بحيادية تامة بحيادية

 % ك ك ك ك
 61.4 135 64 135 21 الصحف االلكترونية

 55.0 121 121 99 00 اإلذاعات المسموعة الليبية
 81.8 180 180 40 00 القنوات الفضائية الليبية
 81.4 179 21 179 20 الصحف الورقية العربية

 72.3 159 20 159 41 الصحف االلكترونية العربية
 80.0 176 24 176 20 الفضائية العربيةالقنوات 

 46.4 102 98 102 20 مواقع إخبارية على االنترنت

ترى النخبة األكادديية عينة البحث أن وسائل اإلعالم بشكل عام مل تقدم تغطية 
موضوعية إثناء معاجلتها للشأن اللييب ،حيث تشَت البيانات السابقة إىل أن كل من 
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والفضائيات العربية، والصحف الورقية العربية عاجلت ادلشهد اللييب بتحيز الفضائيات الليبية 
تام لسياساهتا بينما جاءت الصحف االلكًتونية ومواقع االنًتنت أقل حتيزًا من وجهة نظر 
مجهور النخبة عينة البحث، وديكن تفسَت ىذه النتيجة يف ظل احتدام الصراع السياسي يف 

وسائل اإلعالم وخاصة الفضائيات على تقدمي تغطيات  ليبيا والذي عملت من خاللو
متعددة، ومتنوعة وفقًا لتبيعو تلك الوسائل، خاصة وأن عينة الدراسة تتسم بالنضج الفكري 

 الذي ديّكنها من معرفة التحيز اإلعالمي الذي قد ديارس إثناء التغطية اإلعالمية.
 مية في مدى اإلسهام االيجابيرأي العينة من النخبة األكادي (6)الجدول 

 .لوسائل اإلعالم في تشكيل صورة ليبيا 
 مدى االسهام

 الوسيلة
 النسبة المئوية أكبر تكرار لم تسهم إلى حد  ما إلى حد كبير

 % ك ك ك ك
 80.5 177 177 43 00 الصحف االلكترونية الليبية
 55.9 123 123 74 23 اإلذاعات المسموعة الليبية

 45.9 101 99 101 20 الفضائية الليبيةالقنوات 
 55.0 121 99 121 00 الصحف الورقية العربية

 65.0 143 143 77 00 الصحف االلكترونية العربية
 54.1 119 119 101 00 اإلذاعات المسموعة العربية
 54.1 119 119 101 00 القنوات الفضائية العربية

 64.5 142 142 78 00 مواقع إخبارية على االنترنت

بتتبع بيانات اجلدول السابق والقراءة ادلتأنية لو، يتضح أن النخبة األكادديية عينة 
وعلى  ،البحث ترى أن اإلسهام اإلجيايب لوسائل اإلعالم بشكل عام كان ضئياًل جداً 

مستوى التفصيل ترى عينة النخبة أن الصحف االلكًتونية الليبية كانت أقل وسائل اإلعالم 
يف الوقت اليت ترى  ،تلتها الصحف العربية االلكًتونية ،إسهاما اجيابيًا يف تشكيل صورة ليبيا

بيًا يف فيو النخبة األكادديية أن القنوات الفضائية الليبية والعربية كانت أكثر إسهاما اجيا
وديكن تفسَت ىذه النتائج يف االنقسام  ،تشكيل صورة ليبيا لدى الرأي العام احمللي واخلارجي

والذي على األرجح ما دفع بالكثَت من الصحف  ،السياسي احلاد الذي تشهده البالد
 االلكًتونية والفضائيات وخاصة اإلخبارية من هنج التحيز اإلعالمي ذلذا الطرف أو ذاك.
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 رأي العينة من النخبة األكاديمية في مدى اإلسهام السلبي( 7)الجدول 
 .لوسائل اإلعالم في تشكيل صورة ليبيا 

 مدى اإلسهام
 الوسيلة

 النسبة ادلئوية أكرب تكرار مل تسهم إىل حد  ما إىل حد كبَت
 % ك ك ك ك

 35.0 77 77 100 43 الصحف االلكًتونية الليبية
 53.6 118 63 39 118 الليبية اإلذاعات ادلسموعة

 60.9 134 23 134 63 القنوات الفضائية الليبية
 80.9 178 23 178 19 الصحف الورقية العربية

 65.0 143 43 143 43 الصحف االلكًتونية العربية
 62.7 138 43 138 39 اإلذاعات ادلسموعة العربية
 65.9 145 36 145 39 القنوات الفضائية العربية

 82.3 181 00 181 39 مواقع إخبارية على االنًتنت

تشَت البيانات إىل أن مجهور النخبة عينة البحث ترى أن وسائل اإلعالم أسهمت يف 
حيث تبُت البيانات باجلدول السابق أن ادلواقع  تكوين صورة سلبية عن ليبيا إىل حد ما،

إسهاما سلبيًا يف تشكيل صورة ليبيا اإلخبارية على االنًتنت ىي أكثر الوسائل اإلعالمية 
تلتها الصحف الورقية العربية، ويالحظ ىنا أن النخبة األكادديية عينة البحث تدرك اخلطاب 

وبالتايل جاءت ىذه النتائج كتفسَت دلستوى الوعي واإلدراك  ،اإلعالمي وأساليب تأطَته
ة وأساليب وطرق التحيز الذي تتمتع بو عينة الدراسة، من حيث تشخيص ادلمارسة اإلعالمي

اإلعالمي، ومن خالل اجلدولُت السابقُت ديكن القول أن النخبة األكادديية ترى إن وسائل 
 اإلعالم الليبية والعربية قد أسهمت بشكل واضح يف تكوين صورة ذىنية سلبية عن ليبيا. 

 .إلعالميةرأي النخبة األكاديمية في الذي تأثر سلبا بالممارسة ا (8)الجدول 
 % ك الصورة المتأثرة
 18.2 40 صورة ليبيا كدولة

 15.5 34 صورة اجملتمع بأكملو
 22.7 50 صورة الشخصية الليبية
 43.6 96 صورة السياسيُت الليبيُت

 100.0 220 كل ما سبق
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ترى النخبة األكادديية عينة البحث أن ادلعاجلة اإلعالمية اليت تناولت ادلشهد اللييب 
سلبًا على تشكيل الصورة الذىنية عن ليبيا حيث ترى عينة البحث أن صورة أثرت 

% كما 43.6 السياسيُت يف ليبيا كانت األكثر تضرراً من تلك ادلعاجلة حيث بلغت نسبتها
باإلضافة إىل صورة ليبيا كدولة واجملتمع اللييب بأكملو ويفسر  ،تأثرت صورة الشخصية الليبية

 طراف النزاع السياسي يف ليبيا. ياسي والتبعية اإلعالمية ألذلك يف ظل االنقسام الس
 ( نسبة ونوع إسهام وسائل اإلعالم الليبية في تشكيل صورة ليبيا9)الجدول 

 .كما ترىا النخبة األكاديمية  
 الـــــــــــرأي

 العـــــــــبـارة
غير  محايد أوافق

 موافق
اكبر 
 تكرار

النسبة 
 المئوية

 71.4 157 157 20 43 قدمت صورة جيدة عن ليبيا وسائل اإلعالم
وسائل اإلعالم ضخمت وىولت من المشهد السياسي 

 والعسكري في ليبيا
220 00 00 220 100 

 100 220 00 00 220 المعالجة تأثرت بالتبعية الفكرية والمالية للوسيلة اإلعالمية
وسائل اإلعالم العربية ىي من أسهم في تشكيل صورة سيئة 

 عن ليبيا
162 58 00 162 73.6 

وسائل اإلعالم الليبية ىي من أسهم في تشكيل صورة سيئة 
 عن ليبيا

200 20 00 200 90.9 

خطاب وسائل اإلعالم الليبية يتسم بالوطنية ويعمل على 
 خدمة الوطن

59 40 121 121 55.0 

 51.8 114 67 39 114 خطاب وسائل اإلعالم ال يواكب التغيرات التي تمر بها ليبيا
خطاب وسائل اإلعالم الليبية ال يتأثر بالوالء السياسي ويتسم 

 بالموضوعية
23 39 158 158 71.8 

خطاب وسائل اإلعالم الليبية يتسم بالحرفية والمهنية 
 اإلعالمية

39 96 85 96 43.6 

خطاب وسائل اإلعالم نجح بشكل كبير في معالجة 
 االحداث في ليبيا

40 20 160 160 72.7 

دخول شخصيات ال تجيد العمل اإلعالمي وتقديمها لبرامج 
 بالفضائيات الليبية أساء إلى الشخصية الليبية

176 44 00 176 80.0 

 الل القراءة الدقيقة للجدول السابق يتضح أن النخبة األكادديية عينة البحثـــــــــــــــمن خ
من اإلحداث اجلارية يف ادلشهدين قد أمجعت على أن وسائل اإلعالم قد ضخمت وىولت 

كما اتفقت على أن ادلعاجلة اإلعالمية تأثرت بالتبعية الفكرية   ،السياسي والعسكري يف ليبيا
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% من عينة النخبة أن وسائل 90.9كما ترى نسبة عالية جدًا   ،وادلالية للوسيلة اإلعالمية
وىناك نسبة كبَتة بلغت  ،بيااإلعالم الليبية ىي من أسهم يف تشكيل صورة ذىنية سيئة عن لي

% ترى أن لوسائل اإلعالم العربية دورًا كبَت أيضا يف إحلاق الضرر بصورة ليبيا  73.6
وعن اتسام خطاب وسائل اإلعالم الليبية بالوطنية وأنو يعمل على مصلحة الوطن  ،الذىنية

من النخبة % 71.8 كما ترى ما نسبتو  ،فقد رفض ىذا القول نسبة عالية أيضا من العينة
األكادديية عينة البحث أن وسائل اإلعالم تأثرت بالوالء السياسي، وأهنا ال تتسم بادلوضوعية 

% من العينة أن وسائل اإلعالم 72.7أثناء تغطيتها لألحداث اجلارية يف ليبيا، كما ترى 
ن أخفقت بشكل كبَت يف معاجلة اإلحداث يف ليبيا، وتكاد جتمع النخبة األكادديية على أ

دخول شخصيات ال جتيد العمل اإلعالمي وتقدديها لربامج بالفضائيات الليبية أساء إىل 
 الشخصية الليبية بشكل كبَت

 .مدى ثقة النخبة األكاديمية في وسائل اإلعالم (12)الجدول 

 مستوى الثقة
 الوسيلة

 النسبة المئوية اكبر تكرار ال اثق فيها إلى حد ما إلى حد كبير

 46.8 103 103 97 20 الفضائيات الليبية
 64.1 141 79 141 00 الفضائيات العربية
 55.9 123 123 63 34 الفضائيات الدولية

 58.2 128 58 128 34 المواقع اإلخبارية الليبية
 56.4 124 62 124 34 المواقع اإلخبارية العربية
 48.2 106 106 80 34 المواقع اإلخبارية الدولية

 46.8 103 63 103 54 الصحف االلكترونية الليبية
 66.8 147 39 147 34 الصحف االلكترونية العربية
 51.8 114 82 114 24 الصحف االلكترونية الدولية

 53.6 118 102 118 00 الصحف الورقية العربية
 60.0 132 132 88 00 الصحف الورقية الدولية

 45.9 101 101 65 54 اإلذاعات المسموعة الليبية
 45.9 101 101 119 00 اإلذاعات المسموعة العربية
 66.4 146 146 74 00 اإلذاعات المسموعة الدولية
 46.8 103 103 83 34 مواقع التواصل االجتماعي



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سزتب اإلعالو   لقسه ملؤمتز العلني األول ا  

 

      16    
 

من اجلدول السابق يتبُت أن الفضائيات الليبية حتظى مبستوى ثقة متدين لدى النخبة 
وقد تفسر ىذه النتيجة من خالل  ،تكرارًا العبارة ال أثق فيها ىعلأفقد جاء  ،األكادديية

االنقسام ادلوجود يف التبعية اإلعالمية للفضائيات واليت ارهتنت للوالءات السياسية واجلهوية 
ونعتقد أن النخبة األكادديية عينة الدراسة تدرك ذلك بشكل  ،وادلناطقية بشكل واضح

نخبة األكادديية يف معاجلة وسائل اإلعالم الدولية للشأن كما يتضح جلياً عدم ثقة ال   ،واضح
فقد جاءت الفضائيات الدولية والصحف الورقية واإللكًتونية الدولية واإلذاعات  ،اللييب

وال ديكن تفسَت ىذه النتيجة إال يف إطار إدراك عينة  ،الدولية يف مستوى منخفض من الثقة
وىذا ال  ،ليب وتبعيات وأجندة تلك الوسائلالبحث من النخبة األكادديية ألىداف وأسا

يتأتى إال من خالل متابعة دقيقة ودائمة لتلك الوسائل وقدرة على اإلدراك والفهم والربط 
وىذا ما نعتقد أن  ،وعالقتها بالتغطيات والتبعيات اإلعالمية ،والتحليل جملريات اإلحداث

ة البحث وسائل اإلعالم العربية بشىت دتلكو عينة الدراسة، كما صنفت النخبة األكادديية عين
إضافة إىل ادلواقع اإلخبارية الليبية والعربية يف مستوى ثقة  ،أنواعها ادلقروء وادلسموع وادلرئي

 متوسط، أما ادلستوى األعلى من الثقة فلم حتصل عليو أي وسيلة من وسائل اإلعالم .
 موضوعية وسائل اإلعالمرأي النخبة األكاديمية في  (11)الجدول 

 .إثناء تناولها الشأن الليبي 
 الرأي

 العبارة
 النسبة المئوية اكبر تكرار ال أحيانا دائماً 

 81.8 180 180 20 20 تلتزم بتقدمي معلومات دقيقة وصادقة
 66.4 146 146 34 40 حترص على ذكر مصادر اإلخبار
 62.3 137 137 83 00 تعتمد على مصادر رمسية ومعروفة

 100 200 200 20 00 تلتزم بالنزاىة وال ختلط بُت الرأي واخلرب
 53.6 118 118 59 43 ال تستخدم مسميات تنم عن التحيز لتيار  معُت

 81.8 180 180 20 20 تنشر احلقيقة بكل إبعادىا
 71.4 157 157 40 4323 تعمل على عرض وجهات نظر سلتلفة
 72.7 160 161 39 20 تعًتف باخلطأ وتعتذر عنو وتصححو

إىل أن النخبة األكادديية عينة البحث ترى أن وسائل ( 11) تشَت بيانات اجلدول رقم
من العينة  81.8 اإلعالم ال تلتزم ادلوضوعية إثناء معاجلتها للشأن اللييب حيث يرى ما نسبتو
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والقضايا اليت أن وسائل اإلعالم مل تلتزم بتقدمي معلومات دقيقة، وصادقة عن ادلوضوعات 
تتناوذلا إثناء تغطيتها للشأن اللييب، وبنفس النسبة ترى أن تلك الوسائل مل تنشر احلقيقة بكل 
إبعادىا ولعل ادللفت للنظر أن مجيع أفراد العينة أمجعو على أن وسائل اإلعالم ال تلتزم 

ية أن وسائل بالنزاىة وختلط بُت الرأي واخلرب، كما قالت نسبة عالية من النخبة األكاددي
اإلعالم ال تعًتف باخلطاء وال تعتذر عنو، إضافة إىل أهنا ال تعمل على عرض وجهات نظر 

 سلتلفة إثناء معاجلتها للشأن اللييب .
 ( السبل التي ترى النخبة األكاديمية أنها قد تسهم12)الجدول 
 في تكوين خطاب يعمل على تحسين صورة ليبيا. 

 % ك العبارة

 70.9 156 تشريعات تلزم احلصول على ترخيص للوسائل اإلعالميةإصدار 
 59.1 130 إصدار مواثيق شرف إعالمي خاصة باجملتمع اللييب .

 50.0 110 إصدار تشريعات دتنع  القطاع اخلاص من شلارسة العمل اإلعالمي.
 40.9 90 الوطن.توعية القائمُت على وسائل اإلعالم الليبية وادلالكُت بضرورة تقدمي مصلحة 

 77.3 170 .إعادة النظر يف ملكية وسائل اإلعالم الليبية حبيث دتول من خالل موارد ختضع للسلطة التشريعية
 69.5 153 دعم وسائل اإلعالم الرمسية لتبٍت خطاب يقدم مصلحة الوطن ويعمل على تصحيح صورة ليبيا

يعمل على حتسُت صورة وعن السبل اليت من شأهنا أن تسهم يف تكوين خطاب 
حبيث دتول  ،ليبيا، فإن النخبة عينة الدراسة ترى إعادة النظر يف ملكية وسائل اإلعالم الليبية

من خالل موارد ختضع للسلطة التشريعية قد يكون إجراء يسهم يف حتقيق ذلك إضافة إىل 
شرف وإصدار مواثيق  إصدار تشريعات تلزم احلصول على ترخيص للوسائل اإلعالمية

إعالمي، كما رأى نصف العينة أن إصدار تشريعات دتنع القطاع اخلاص من شلارسة العمل 
اإلعالمي قد تكون إحدى احللول الناجعة دلعاجلة اخللل ادلوجود باخلطاب اإلعالمي اللييب، 
باإلضافة إىل توعية القائمُت على وسائل اإلعالم الليبية وادلالكُت ذلا بضرورة تقدمي مصلحة 

 طن على إي مصلحة أخرى.الو 

 :الخالصة واالستنتاجات
كشف البحث أن مجهور النخبة األكادديية يعتمد على رلموعة من القنوات الفضائية 

 اإلخبارية كمصادر معلومات حول الشأن اللييب.
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ويصنف أغلبية مجهور النخبة مستويات أداء وسائل اإلعالم ومعاجلتها للشأن اللييب 
 ،توسط شلا يؤكد أن الصورة ادلكونة عن الوسائل أصبحت غَت جيدةبادلستوى الضعيف وادل

وىذا ما يعززه نظرة مجهور النخبة األكادديية إىل تلك الوسائل من حيث حيادىا وموضعيتها 
يف معاجلة الشأن اللييب، حيث رأى أكثر نسبة عالية من  العينة أن معاجلة وسائل اإلعالم 

احلقيقة وادلهنية اإلعالمية شلا يعزز نظرة سلبية واضحة اتسمت بالتحيز الواضح على حساب 
 جلمهور النخبة جتاه تلك الوسائل.

وخلص البحث إىل أن مجهور النخبة األكادديية يعتقد أن وسائل اإلعالم أمست 
بشكل كبَت يف تشكيل صورة ذىنية سيئة عن ليبيا، وأن اخلطاب اإلعالمي اجلهوي وادلتحيز 

وشكل صورة ذىنية سيئة خاصة خطاب ادلواقع اإلخبارية على  ،بالوطن روادلؤدجل احلق الضر 
اإلنًتنت والصحف االلكًتونية، كما أمجعت النخبة األكادديية على أن وسائل اإلعالم 

وأن ىذه ادلمارسة أضرت بصورة ليبيا كدولة  ،ضخمت وىولت من اإلحداث اجلارية يف ليبيا
 تعامل معها كوهنا دولة فاشلة وغَت مستقرة .وأثرت سلباً على اإلقبال على ليبيا وال

كما تشَت النتائج إىل أن مجهور النخبة يرى أن ادلعاجلة اإلعالمية تأثرت سلباً بالتبعية 
الفكرية وادلالية للوسائل اإلعالمية، كما اتفقت النخبة األكادديية على أن دخول شخصيات 

يات احلق الضرر بالشخصية الليبية وشكل وتقدديها لربامج بالفضائ ،ال جتيد العمل اإلعالمي
كما تؤكد النتائج تدين مستوى ثقة مجهور  صورة ذىنية غَت جيدة عن تلك الشخصية،

 النخبة يف الفضائيات الليبية والعربية، وكذلك الدولية يف معاجلتها للشأن اللييب.
ق على ويرى مجهور النخبة أن إصدار التشريعات ادلنظمة للعمل اإلعالمي واالتفا

وإعادة النظر يف ملكية  ،مواثيق شرف إعالمي، وتفعيل األخالقيات ادلهنية للعمل اإلعالمي
وسائل اإلعالم الليبية حبيث دتول من موارد اجملتمع، وختضع للسلطة التشريعية ىي الُسبل 

 .وسائل اإلعالم الليبيةالكفيلة بتحسُت أداء خطاب 
وشلا سبق ديكن أن نستنتج أن الصورة الذىنية عن ليبيا تضررت بشكل  كبَت شلا يؤكد  

أن التعاطي السليب الذي اتبعتو أغلب وسائل اإلعالم يف معاجلة ادلشهد اللييب ادلتأزم أدى إىل 
خاصة مع تشظي ادلشهد اللييب، وتعدد التوجهات  تكوين صورة غَت إجيابية عن ليبيا،

 الم يف كثَت من األحيان ولعبتـــــــياسية ،وحىت اجلهوية واليت وظفتها وسائل اإلعالفكرية، والس
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 دوراً واضحاً يف اضليازىا ذلذا الطرف أو ذاك ،شلا عزز النظرة الغَت إجيابية عن تلك الوسائل.
مجهور النخبة من ضرورة إصدار  ولكل ما تقدم يتفق الباحث مع ما ذىب إلي

وتضبط خطابو وتقننو بالشكل الذي حيافظ على  ،العمل اإلعالميتشريعات إعالمية تنظم 
وخيدم الوطن ويقطع الطريق على استخدام اإلعالم بشكل سليب يف الصراع  ،حرية اإلعالم

السياسي والفكري الذي تشتعل بو ليبيا اليوم، كما يدعو الباحث إىل ضرورة ىيكلة اإلعالم 
وقطع الطريق على  ألساسي منو خدمة الوطن،اللييب اخلاص والعام بشكل يكون اذلدف ا

والنفعيُت الذين يستغلون اإلعالم ووسائلو لتحقيق أغراضهم  ،أصحاب ادلصاحل الشخصية
وىذا ال يتأتى إال بصدور دستور  ،الشخصية واحلزبية الضيقة على حساب مصلحة الوطن

ن يف احلصول على دائم للبالد حيفظ حق اإلعالمي يف حرية التعبَت والنشر، وحق ادلواط
 خدمة إخبارية تتسم بادلهنية واحلرفية ويعمل على خدمة الوطن ويسهم يف صيانتو.   
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 األوضاع السياسية واىعكاساتها على اإلعالو اللييب

 و.3122دراسة وصفية بعد عاو 

                            
 أ. خالد خليفة إبراهيم الهنشير                                عابدين الدردير الشريفد. أ.     

 األمسرية          امعة اجل/ اآلداب/ كلية اإلعالمقسم                    ةالزيتون/ جامعة اإلعالم/ كلية الصحافةقسم 
       

 

 -مقدمة  الدراسة وإشكاليتها:
متعددة على اإلعالم  إن الواقع السياسي وأوضاعو ادلختلفة يف ليبيا لو انعكاسات 

، من مضمون يءوسلبياتو أكثر من إغلابياتو، وىو واقع جعل من اإلعالم يتغَت يف كل ش
ة للعديد من القضايا يليات التناول وادلمارسة وادلعاجلة اإلعالمآرسالتو اإلعالمية إذل 

اجلديد واألحداث يف البلد إذل نوع وملكية اإلدارة والتمويل وكل ما شابو ذلك، فالواقع 
ولكي نتمكن من فهمو بشكل أوسع علينا أن نسلط الضوء  ،لإلعالم ربكمو ادلصلحة

بشكل مركز يف البداية على أن السياسة اإلعالمية يف أي بلد دائماً ما ترتبط باألحداث وفق 
سياقات ومراحل زمنية ومكانية، وأنساق اجتماعية واقتصادية زبتلف وتتغَت بطبيعتها من زمن 

وىذا ما أدى إذل تبلور األفكار السياسية احلديثة يف شكلها ادلعاصر وفق متغَتات  خر،آإذل 
اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، أثرت يف رلال الفكر السياسي وأحدثت تغَتات جوىرية يف 
رلاالت احلياة يف البلد بشكل عام، وبالتارل أصبح اإلعالم مرتبطًا دبفهوم سلطوي وال ؽلكن 

ة يستطيع من خالذلا إدارة األمور، وبسط نفوذ أصحابو ومالكو وشلوليو قيامو دون سلط
وسيطرتو عليها بشكل كامل، وىذا اجلانب انعكس أو ردبا ارتبط بشكل مباشر بوسائل 
اإلعالم بكافة أنواعها، فال زبلو أية سياسة إعالمية زللية من األخذ باألظلاط اإلعالمية 

لذي يركز يف رسالتو على نوع وحجم التأثَت الذي يريد الرئيسية وىي اإلعالم الدعائي، وا
إحداثو يف مواقف اجلماىَت أو احلكومات، حيث ينصرف االىتمام للتأثَت على صناعة 

 القرارات داخل الدولة بشكل خاص وعلى رلريات الساحة الليبية بشكل عام.
اع عليو سوف ضلاول يف ىذه الدراسة الوصفية أن ندرس وضللل ونقارن األوض

 نعكاساهتا على اإلعالم اللييب وسياساتو ومضمونو، و إدارتو وملكيتو بعداالسياسية يف ليبيا، و 
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 .م2018إذل غاية عام  م2011أحداث فرباير عام 
ماىي األوضاع ووفقًا دلا سبق فقد ُحددت مشكلة البحث بالسؤال التارل:  

 ؟على واقع وسائل اإلعالم الليبية سهااكنعامدى  السياسية وما
  -أهمية الدراسة:

تُعدُّ من بُت الدراسات العلمية احمللية احلديثة اليت  أهناتكمن أعلية ىذه الدراسة يف 
تتعرض لواقع اإلعالم اللييب مقرونًا بالوضع السياسي وانعكاسو عليو بعد التغَتات السياسية 

 ، وذلك على حد علم الباحث. م2011م ليبيا بعد أحداث فرباير عااليت شهدهتا 
  -أهداف الدراسة:

زلاولة الكشف عن األوضاع السياسية وانعكاساهتا على اإلعالم اللييب  أثناء فًتة 
 الدراسة.

ماىي العالقة بُت األوضاع السياسية وطبيعة عمل، وأداء، وملكية،  -تساؤالت الدراسة:
 يف ليبيا ؟وإدارة وسائل اإلعالم وسياساهتا اإلعالمية 

 -منهج الدراسة:
ينتمي ىذا البحث إذل الدراسات الوصفية، واليت زبتص بدراسة احلقائق ادلتعلقة 
بالظواىر واألحداث القائمة من خالل صبع البيانات وادلعلومات حوذلا والقيام بتحليلها 
بشكل علمي، هبدف الوصول إذل نتائج حول الظواىر ادلدروسة، فقد استخدم الباحث يف 

 ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي. 
 -مجتمع الدراسة:

كتب حول األوضاع السياسية وعالقتها بوسائل  يتمثل رلتمع الدراسة يف كل ما
اإلعالم، ونظراً لكرب حجم اجملتمع وصعوبة دراستو وعدم اإلحاطة بو كلو، فإن الباحث تناول 

 بعض التقارير اليت وجدىا تتناول ىذا ادلوضوع.
 -يانات:أدوات جمع الب

 وىو عبارة عن القيام برصد كل ما األسلوب ادلكتيب ستخدامايف ىذه الدراسة مت 
ادلالحظة، وقد  يتوفر من أدبيات سابقة كتبت حول موضوع ىذا البحث، وكذلك استخدام

مت استخدمها يف صبع البيانات اليت يصعب احلصول عليها عن طريق األدوات األخرى 
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استمارة االستبيان أو ادلقابالت على سبيل ادلثال ال احلصر، أثناء فًتة ادلتعارف عليها مثل 
الدراسة. كذلك مت استخدام أداة للمقابلة، للحصول على ادلعلومات والبيانات من بعض 

 القيادات اإلعالمية والسياسية.
 -عرض موضوع ونتائج الورقة البحثية:

 .وأداء وسائل اإلعالم المحلية األوضاع السياسية في ليبيا وانعكاساتها على واقع
ىذا العرض ادلوجز لعالقة وسائل اإلعالم بطبيعة األنظمة احلاكمة أو األوضاع 

إذل   م2011السياسية اليت تشهدىا البلدان انعكس بدوره على واقع اإلعالم اللييب منذ عام 
، لورقة البحثية غاية إعداد ىذه ام كمرحلة حديثة أو راىنة تشهدىا ليبيا إذل2014غاية عام 

م 2015يوليو  11فبعد أن نص االتفاق السياسي الذي وقعو ادلشاركون يف احلوار اللييب يوم 
باألحرف األوذل ىو تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية واعتبار رللس نواب طربق اذليئة 

اقًتحتها  التشريعية وتأسيس رللس أعلى للدولة، ومت التوقيع على ادلسودة الرابعة ادلعدلة اليت
األمم ادلتحدة حلل األزمة الليبية يف مدينة الصخَتات ادلغربية دبشاركة وفد من رللس النواب 
اللييب ووفد ؽلثل النواب ادلقاطعُت وادلستقلُت وشلثلُت عن عدد من البلديات الليبية، وادلبعوث 

 17احمللية يف األشلي "برناردينو ليون"، لتأسيس رللس أعلى للدولة، ورللس أعلى لإلدارة 
م بإشراف ادلبعوث األشلي "مارتن كوبلر" إلهناء حالة االنقسام السياسي 2015ديسمرب 

، وتشكلت دبوجبو حكومة توافقية برئاسة السيد "فايز م2014ي تعاين منو ليبيا منذ عام الذ
ا، السراج"  وُشكلت لرأب الصدع وإهناء حالة االنقسام والفوضى السياسية واألمنية يف ليبي

 .م2014وبردلانان متنافسان منذ عام حيث توجد حكومتان 
وسنستعرض ىذه اجلوانب بشكل موجز للوصول إذل تشخيص واقع اإلعالم اللييب 

، ربت م1964تأسست عام وفق الوضع السياسي الراىن، فقد مرت وكالة األنباء الليبية 
 الثاين من شهر أنباء الثورة العربية يف اسم وكالة األنباء الليبية )وال(، ومث تغَت امسها إذل وكالة

، وصار امسها ادلختصر )واثع(، ومت تغَت امسها الحقاً إذل وكالة اجلماىَتية م1973يونيو عام 
لألنباء وصار شعارىا )أوج(، إذل أن مت استعادة امسها األصلي بعد تغَت نظام احلكم  يف ليبيا 

إذل شعارىا القدمي )وال(، إذل غاية عام وىو وكالة األنباء الليبية وعادت  م2011عام 
دفع برئيس احلكومة ادلؤقتة "عبداهلل الثٍت" التابع  وانقسام البالد سياسياً، وىو ما م2014
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للربدلان ادلنتخب وادلعًتف بو دولياً، ومقره مدينة البيضاء شرق ليبيا إذل تكليف "عمر 
تخبة من قبل رللس النواب بادلنطقة الشرقية القويري" برئاسة ىيئة اإلعالم والثقافة حبكومتو ادلن

، أعلن "القويري" أن وكالة األنباء الليبية م2014العشرين من شهر أكتوبر عام يف السابع و 
ستبدأ نشاطها رمسيًا يف مقرىا اجلديد دبدينة البيضاء، وكلف "زلمود الفرجاين" مديرًا ذلا، 

 وباشرت الوكالة نشاطها من ىناك.
انعكست  م2014االنقسام السياسي اليت شهدهتا ليبيا منذ عام كما أن حالة 

أيضاً على قناة ليبيا الوطنية، حيث أصبحت دبثابة الناطق الرمسي باسم الطرف ادلسيطر على 
العاصمة طرابلس وىو احملسوب على ادلؤسبر الوطٍت العام، مث توقفت عن البث بشكل شبو 

، إذل جانب أن م2018جديد مطلع العام احلارل من  هنائي وىي تعيد ترتيب برنامج عملها
الوضع السياسي الذي انعكس بدوره على قناة "الليبية" سابقاً، واليت تغَت امسها إذل قناة 
"ليبيا الرمسية" وأصبحت دبثابة لسان حال ديوان رئاسة احلكومة منذ تورّل السيد "عبدالرضبن 

وطٍت برئاسة السيد "فايز ومة الوفاق الالكيب" دلنصب رئيس احلكومة وصواًل إذل فًتة حك
، كما انعكس الوضع السياسي مؤخرًا يف ليبيا على كافة وسائل اإلعالم ادلقروءة السراج"

وادلرئية دبا يف ذلك الصحف الرمسية الصادرة عن "ىيئة دعم وتشجيع الصحافة" اليت كانت 
م صحفها الرمسية مثل تعرف باذليئة العامة للصحافة، وتغَت اس م2011قبل أحداث عام 

صحيفة "اجلماىَتية" سابقًا إذل صحيفة "فرباير"، وتغَت كذلك زلتواىا بشكل عام، إذل أن 
توقفت كل الصحف الورقية يف ليبيا عن الصدور بشكل كامل بعد حالة االنقسام السياسي 

، غَت أن بعض الصحف الورقية اخلاصة أو احلزبية م2014 ليبيا بعد عام الذي حدث يف
التزال تصدر بنسخ ورقية، ألهنا سبول خارج اخلزينة العامة للدولة اليت انقسمت بشكل 
واضح بعد انتخابات تعديل اإلعالن الدستوري، واالنتخابات الربدلانية اليت جرت عام 

الربدلان و ادلؤسبر الوطٍت العام ، اع مسلح بُت طرفُتلتتحول البالد إذل حالة صر  م2014
من مدينة طربق يف الشرق اللييب مقرًا لو، لتصبح بذلك كافة وسائل ادلنتخب الذي ازبذ 

اإلعالم الليبية يف حالة زببط انعكس ذلك أيضًا على خطاهبا اإلعالمي بشكل مباشر، 
فعلى سبيل ادلثال ووفقًا للتقرير الذي أعده )ادلركز اللييب حلرية الصحافة( مؤخرًا حول رصد 

ة واألحداث اإلرىابية يف القنوات التلفزيونية الليبية خطاب الكراىية والنزاعات ادلسلح



 و.3122اإلعالو اللييب، دراسة وصفية بعد عاو األوضاع السياسية واىعكاساتها على  

 

                                                                                                                       14         
 

واإلخالالت ادلهنية ادلصاحبة ذلا، ومنها ربديدًا التقرير الذي عرضو ادلركز يف طاولة حوار 
مستديرة نظمت باألكادؽلية الليبية بطرابلس يف الثاين عشر من شهر أبريل اجلاري عام 

 -:(1)ليبية وىذه القنوات ىيقناة  12م، إذ تناول التقرير بالرصد 2018
قناة ليبيا  -قناة ليبيا االخبارية  - 24قناة ليبيا  -قناة احلدث الليبية  -قناة التناصح 

قناة  – قناة الرائد - قناة بانوراما - 218قناة  -قناة ليبيا لكل األحرار  -روحها الوطن 
 قناة النبأ. – قناة ادلستقبل -توباكتس 

التقرير من ىدف الوقوف على ثقافة احلقد والكراىية، واإلقصاء اليت وقد انطلق ىذا 
أسهمت يف تأجيج وتغذية العنف، والتحريض اليت شنتها بعض القنوات الفضائية الليبية ضد 
بعض اجلهات من خالل االهتام والتخوين، ىذا بدوره يعكس حالة الوضع السياسي الذي 

ة السياسية القائمة داخل أي بالد كأداة حكم نوع سبر بو البالد، حيث ربدد طبيعة األنظم
وملكية وسائل اإلعالم، فهذه الوفرة يف القنوات اإلعالمية ىي نتاج لوضع سياسي قائم 
داخل ليبيا وصل إذل حالة احلرب الداخلية بُت ادلتصارعُت على السلطة، وأصبحت أغلب 

عُت من أطراف الصراع اللييب، حيث وسائل اإلعالم الليبية دبثابة أجنحة إعالمية تتبع طرف م
أكد التقرير أن اخلروقات ادلهنية ادلرصودة اليت عادة ما تصاحب الصراعات السياسية 
والنزاعات ادلسلحة واألحداث اإلرىابية، إذل تنميط ووصم أحد األطراف ادلتنازعة أو اليت 

دلباشر بنسبة %، فضال عن التحريض والسب والشتم ا35زبالفو سياسيًا ذباوزت بنسبة 
، بينما شكلت الدعوة إذل العنف %9امات دون أدلة ، وكانت بنسبة %، وىناك اهت35
وىذا بالضرورة يقودنا إذل أن كل ىذه ادلمارسات  .%16نسبتو  ل واإلقصاء والتمييز ماوالقت

 .ربديداً  2014هدىا ليبيا منذ عام ىي نتاج للحالة السياسية اليت تش
اخلصوص أجرينا مقابالت تتعلق بتوضيح ىذه اجلزئية اذلامة  على سبيل التوضيح هبذا

مع بعض القيادات اإلعالمية يف وكالة األنباء الليبية )وال( باعتبارىا لسان حال الدولة، 
توجد أية توجيهات بالوكالة ويتم االعتماد على مهنية  وأوضحت أنو يف الوقت احلارل ال

بالسياسة العامة للدولة اليت أصبحت يف عادل مفتوح، احملررين، الن الوضع يف الوكالة يرتبط 
تنتهج الوكالة  م2014وفيما يتعلق حبالة االنقسام السياسي الذي تشهده البالد منذ عام 

سياسة ربريرية رباول من خالذلا تناول األخبار ادلتعلقة دبجلس النواب ومقره مدينة طربق 
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عتبارعلا منبثقان عن اتفاق الصخَتات األخَت شرقي ليبيا، واجمللس الرئاسي ورللس الدولة با
، وحاولت برئاسة "فايز السراج" بادلغرب، والذي أدى إذل تشكيل حكومة الوفاق الوطٍت

الوكالة تفادي األخبار ادلتعلقة حبكوميت اإلنقاذ يف طرابلس، واحلكومة ادلؤقتة برئاسة "عبداهلل 
أما فيما يتعلق بالتعامل مع  .(2)سياسيةالثٍت" شرق ليبيا تفاديا للعديد من اخلالفات ال

األخبار ادلتعلقة بتغطية نشاطات الدولة فقد حاولت الوكالة جاىدة االعتماد على مصادرىا 
 الذاتية قدر اإلمكان .

 :مرحلة تحديد السياسات اإلعالمية في ليبيا ) األهمية، واألهداف، والدور (
العام الذي ػلكم السياسات احلقلية، وينظم تعدُّ السياسة العامة ألية دولة ىي اإلطار 

العالقة بُت بعضها البعض ويوجو مسارىا العملي أثناء التخطيط والتنفيذ، وىذا يعٍت أيضا 
،  منظورات السياسة العامة للدولةأن السياسات احلقلية زلكومة عند التخطيط والتنفيذ بتقدمي

على السياسة االقتصادية واالجتماعية وىكذا فإن ما ينطبق على السياسة اإلعالمية ينطبق 
، وتأيت مرحلة ربديد السياسات اإلعالمية ضمن مراحل التخطيط اإلعالمي، (3)والثقافية

وعلى األخص فيما يتعلق بتنظيم وسائل االتصال اجلماىَتي واألجهزة الرئيسية للمعلومات 
أو نوع النظام السياسي، من أجل ربقيق أفضل النتائج االجتماعية ادلمكنة يف إطار النموذج 

واالجتماعي، واالقتصادي الذي تأخذ بو الدولة، وىذا يعٍت أن السياسة اإلعالمية ليست 
قيداً على حرية الرأي، بل ىي إطار عام للرسالة السامية اليت يؤمن هبا اجملتمع أو ىي صياغة 

سة اإلعالمية لعدد ، وقد سبت صياغة أطر السيا(4)جديدة للتعبَت عن السياسة العامة للدولة
من الدول سابقاً يف نطاق مفهوم النظريات الصحفية اليت حددت يف نظرية السلطة، والنظرية 
الشيوعية، والنظرية الليربالية، إال أن صيغ ىذه النظريات دل تعد قابلة للتطبيق على نظم 

الصيغ اجلديدة اإلعالم وسياساتو يف عادل اليوم بفعل تطور الظواىر السياسية ذاهتا، وبروز 
اليت ربكم النظم السياسية يف العادل، وقد انسحب ىذا التطور على النظم والسياسات 
اإلعالمية ذاهتا واالذباىات العامة اليت ربكمها تلك اليت تبلورت يف ثالثة أطر عامة ىي كما 

 :(5)يلي
اإلعالمية أو األنظمة اليت تعتمد موضوع الدؽلقراطية كأساس للحوار يف ادلؤسسات  -1

 رة أوــــــــــوارات الدؽلقراطية ادلباشـــــــــرى أن تتوذل ىذه ادلؤسسات قيادة احلــــبواسطتها. وبكلمة أخ
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 التمهيد دلثل ىذه احلوارات.
األنظمة اليت تعتمد ادلشاركة يف التوجيو والسيطرة على اإلعالم ومضمونو عرب منطق  -2

 .اإلعالمية من حيث ادلضمونلرسالة الرقابة وربديد مسارات ا
األنظمة اليت تعتمد على السيطرة على اإلعالم ومؤسساتو وتقنُت مضمون الرسالة  -3

، ومع اإلعالمية دبا ؼلدم أىدافا معينة ويف أحيان كثَتة يوضع خلدمة أىداف ضيقة جداً 
نطق اختالف منطق ىذه االذباىات تبذل صبيعها جهودا مضنية لتوظيف اإلعالم ولتربير م

 سياستو العامة بصورة أو بأخرى بإغلاد ادلربرات األخالقية أو الدستورية.
وىذا بدوره انعكس على واقع اإلعالم اللييب خالل مرحليت النظام السابق، أي قبل 

، وسنستعرض ىذه اجلوانب للوصول إذل تشخيص م2011داث اليت شهدهتا ليبيا عام األح
، فًتة م2018إذل عام  م2011بعد عام  ياسي الراىن ماواقع اإلعالم اللييب وفق الوضع الس

وفيما يلي بعض النقاط اذلامة وادلفصلية يف حالة اإلعالم اللييب  .إعداد ىذه الورقة البحثية
 يت:أثناء فًتة الدراسة وفقاً دلا سبق ذكره على النحو اآل

 -:(6)أواًل: من حيث اإلعالميين الممارسين للعمل اإلعالمي
 -ية:تم  إذل األنواع اآل2011نصنف إعالميي ليبيا اليوم بعد أحداث عام وؽلكن أن 

إعالميون كانوا يف ادلاضي ؽلتهنون اإلعالم ومقياس القبول بوجودىم اليوم ىو مدى  -1
وفائهم للثورة ومىت انضموا إليها؟، وما مدى نظافة تارؼلهم ادلهٍت قياساً دبن سبًتسوا دفاعاً عن 

غلبهم دل ؽلارسوا من قبل إعالمًا مهنياً، وىذا بدوره ؼللق فجوة كبَتة النظام السابق؟، وأ
بسبب اخلالف السياسي، ويغيب بسببو مبدأ الوالء للوطن، وادلصلحة العامة قبل ادلصلحة 

 اخلاصة، واليت تعترب من أىم مسات وثوابت اإلعالم الوطٍت الفعال والناجح.
، عندما كانوا ينقلون أخبار م2011عد عام ي دخل غمار اإلعالم باجليل اجلديد الذ -2

، مث احلرب، ومن شبة بادر كثَت منهم بإصدار الصحف وإنشاء القنوات الفضائية واإلذاعية
، ومنهم من سعى لتطوير نفسو وحبث عن فرص للتدريب، ومنهم أصبحوا ؽلتهنون ىذه ادلهنة

ذا أوقع الكثَت منهم يف من بقي يعمل دون أن يكون على دراية بسلوكيات ىذه ادلهنة، وى
أيادي أقطاب الصراع على السلطة يف غياب سلطة الدولة وغياب سيطرهتا وىيبتها على 

 الم )السياسات اإلعالمية( بالوضع السياسيـــــــــــــوسائل اإلعالم بشكل عام. نظراً إلقًتان اإلع
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 ألية دولة.
وأجنبية كربى عادوا إذل ليبيا إعالميون كانوا يعملون يف مؤسسات إعالمية عربية  -3

هارات كافية ليكون للمساعلة يف التأسيس إلعالم مهٍت وتعددي، وبعضهم ال ؽلتلكون م
، لكن رغم ىذا كلو تبقى األجندة اخلاصة اليت يدافع عنها أصحاب ىذه أداؤىم جّيداً 

ذي مي الادلؤسسات اإلعالمية ىي ادلتحكم الرئيس يف سياستها التحريرية، وخطاهبا اإلعال
، داعمًا للسلطة أو ادلعارضة أو أي تيار فكري وإيديولوجي، ؽلكن أن يكون ربريضيًا موجهاً 

وبعضهم يستغل اإلعالم وقدرتو الساحرة على النفاذ إذل اجلمهور لًتويج رؤيتو ومهاصبة 
خصومو. ىؤالء كلهم إال فيما نذر دل ولن يضعوا يدىم على اجلرح ودل ولن يفكر أحدىم  

 رج هبذا البلد من وضعها ادلًتدي الذي وصل إليو.كيف ؼل
إن العاملُت يف اجملال اإلعالمي أو ادلؤسسات اإلعالمية اليوم معظمهم غَت زلًتفُت وغَت  -4

 .و"متخصصُت أو غَت مؤىلُت للقيام بالعمل اإلعالمي الصحيح، "ففاقد الشيء ال يعطي
 :(7)ثانياً: من حيث حالة اإلعالم الليبي حالياً 

على سبيل التوضيح هبذا اخلصوص أجرينا مقابالت تتعلق بتوضيح ىذه اجلزئية اذلامة 
مع بعض القيادات اإلعالمية يف وكالة األنباء الليبية باعتبارىا لسان حال الدولة، وأوضحت 

توجد أية توجيهات بالوكالة ويتم االعتماد على مهنية احملررين الن  أنو يف الوقت احلارل ال
الوكالة يرتبط أيضا بالسياسة العامة للدولة اليت أصبحت يف عادل مفتوح، وفيما الوضع يف 

، تنتهج الوكالة سياسة م2014الذي تشهده البالد منذ عام  يتعلق حبالة االنقسام السياسي
، واب ومقره مدينة طربق شرقي ليبياربريرية رباول من خالذلا تناول األخبار ادلتعلقة دبجلس الن

ئاسي ورللس الدولة باعتبارعلا منبثقان عن اتفاق الصخَتات األخَت بادلغرب، واجمللس الر 
، وحاولت والوكالة فاق الوطٍت برئاسة "فايز السراج"والذي أدى إذل تشكيل حكومة الو 

تفادي األخبار ادلتعلقة حبكوميت اإلنقاذ يف طرابلس واحلكومة ادلؤقتة برئاسة "عبداهلل الثٍت" 
أما فيما يتعلق بالتعامل مع األخبار . (8)للعديد من اخلالفات السياسيةديا شرقي ليبيا تفا

ادلتعلقة بتغطية نشاطات الدولة فقد حاولت الوكالة جاىد االعتماد على مصادرىا الذاتية 
 قدر اإلمكان .

 ئل اإلعالم الليبية بعد عامالل ادلالحظة وادلتابعة لوساـــــوقياساً دبا ذكرناه سابقاً ومن خ
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 -يلي: م إذل حُت فًتة إعداد ىذه الورقة ، غلب أن نشَت إذل ما2011
التعددية اإلعالمية اليت تعيشها ليبيا اليوم، ال تعكس أىدافًا أو حلمًا طادلا راود أغلب  -1

، فهي ليست تعددية مهنية وإظلا ىي مؤسسات املُت هبامن ؽلتلكون ىذه الوسائل أو الع
تيارات فكرية وأيديولوجية تسعى إذل الفوز بالسلطة يف تتبع بشكل أو بآخر أحزاب أو 

تسابق زلموم يضرب عرض احلائط حبق الشعب يف إعالم حّر ودؽلقراطي مسئول، يبٍت بلداً 
 يكاد أن ينهار أو ردبا  إهنار بسبب احلرب.

ما ىو موجود يف اإلعالم اللييب ال يعد إال مظهر عددي للوسائل اإلعالمية ادلختلفة  -2
مدربة ومسئولة، ويتجنب بعضها قول احلقيقة رلاراة ألصوات  قيادات مهنية راشدة أودون 

الرصاص وخوفًا من تصنيفها بأوصاف سلتلفة...!! والقادم بالتأكيد لن يكون أحسن عندما 
 .ب الواثب ادلرئي وغَت ادلرئي منوبدأ يطل علينا إعالم األحزا

 :(9)ثالثاً: من حيث عالقة المواطن باإلعالم
لقد أصبح ادلواطن اللييب يعي سباماً أن ىذه الوسائل اإلعالمية ىي سبب تعاستو وىي 

، وبالتارل ؽلكن أن  ىذا احلال من الًتدي واالضلطاطاليت ساعلت أو أوصلت الوضع اللييب إذل
نؤكد ىنا غياب ادلصداقية وفقداهنا بُت وسائل اإلعالمية الليبية وصبهورىا الذي ؽلكن أن 

 حية ألغلب ىذه الوسائل.نصفو بالض
 :(10)رابعاً: من حيث الحرية والمسؤولية المهنية والممارسة اإلعالمية

غلسد واقع اإلعالم اللييب احلارل حالة ردبا توصف باالستثنائية بسبب الوضع السياسي 
 -يت:وانعكاسو على ىذا الواقع بشكل كبَت ، والذي يتمثل يف اآل

 -لييب وتربز يف اآليت:غياب ادلهنية يف اإلعالم ال -1
عض القنوات عدم فهم مصطلح "مستقلة" من قبل مسئورل اإلعالم اللييب يف ب -

الصحف، حيث صلد أهنا تذكره دون اإلشارة إذل جهة الصدور أو الفضائية واإلذاعية و 
اإلشراف مع العلم أن االستقاللية يقصد هبا االستقالل عن الدولة وليست عن اجلهة اخلاصة 

 احلزبية اليت تصدر عنها.أو 
عدم التقيد بالًتاتبية ادلهنية واإلدارية واإلشرافية يف كتابة البيانات، وادلعلومات  -

وادلهنية عن األشخاص ادلسئولُت يف بعض القنوات الفضائية واإلذاعية والصحف  الشخصية،
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حيث صلد أن منصب ادلشرف العام للصحيفة مثاًل يوضع يف بعض الصحف بعد رئيس 
 لتحرير، ومدير التحرير، أو يف األخَت وىكذا، وىذا يعد خطأ فادح.ا

زبضع لقانون  إن الصحف الليبية اليت تصدر يف ىذه ادلرحلة مثاًل ال -
وال توجد أرقام وإحصاءات رمسية لعددىا يف ليبيا والبعض يتحدث عن مئات  ،ادلطبوعات

 ....اخل.الصحف ادلتنوعة بُت السياسية واحلزبية واإلخبارية
ىل ىي يومية أم أسبوعية  صدور بعض الصحف دون ربديد مواعيد، ودورية صدورىا.  -2

، وأحيانًا ال يتم كتابة ال اليوم وال التاريخ ادلتعلق بالصدور وال حىت رقم العدد، ؟.. اخل
خراجها صحفيًا بشكل فٍت جيد ومناسب ويعكس أعلية وأولوية ادلواد اومعظمها ال يتم 
ذكرناه  اإلخراج تتم أحيانًا بشكل عشوائي، وىذا السبب يرجع إذل ما الصحفية فعملية

 سابقاً يف تصنيف اإلعالميُت الليبيُت من حيث األداء ادلهٍت.
انفتاح باب احلريات غَت ادلسبوق دل ؽلّكن ليبيا من التأسيس لتجربة إعالمية مهنية  -3

َت ظلط تفكَت ادلواطن بالشكل االغلايب ، وتغيالدفع بقاطرة البناء إذل األمام تعددية قادرة على
 الذي تتطلبو ادلرحلة الراىنة وربدياهتا وسلاطرىا.

يف غياب ضوابط مهنية دقيقة لدى أغلب ادلؤسسات اإلعالمية يف ليبيا، تكثر الربامج  -4
اإلذاعية والتلفزيونية اليت تقوم على قاعدة اخلطاب احلواري ادلباشر الذي ؽلارس الوعظ 

ومصاحل  و التوجيو وفرض رؤاه السياسية واالجتماعية وغَتىا بشكل ؼلدم أجنداتواإلرشاد 
 .معينة كما أسلفنا سابقاً 

إن بعض وسائل اإلعالم الليبية ليست نزيهة ومنحازة يف تناوذلا وتغطيتها لقضايا  -5
وأحداث تتعلق بالشأن اللييب، وىذا يعكس حالة من القصور والفوضى والتخبط ادلهٍت 

فرطة وغَت ادلسئولة. 
ُ
 واحلرية ادل

توجد على  عدم التزام بعض وسائل اإلعالم الليبية بأخالق ادلهنة ومسئوليتها، حيث ال -6
ما يبدو يف معظمها أية مدونات للسلوك ادلهٍت ومواثيق الشرف اإلعالمي، واليت غلب أن 

 يلتزم هبا اإلعالمي خالل أدائو دلهنتو السامية. 
عدم دراية ووعي بعض اإلعالميُت غَت ادلهنيُت بأخالقيات ومواثيق شرف ىذه ادلهنة  -7

 والقوانُت الضابطة وادلنظمة ذلا.
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  :(11)من حيث التمويل والدعم المادي والمعنويخامسًا: 
الدعم والتمويل ادلارل دلعظم وسائل اإلعالم الليبية يعد رلهول ادلصدر، وغَت معروف 
من صبيع النواحي، وىذا بدوره يعزز الشك، وعدم ادلصداقية لدى ادلواطن اللييب ويؤكد كما 

غلعل  سياسي على السلطة، وىو ماأشرنا سابقًا ضلوع ىذه الوسائل يف إشكالية الصراع ال
 ىذه الوسائل تتبٌت خطاباً ربريضياً يزيد من تأزمي الوضع داخل البالد .

  :سادسًا: من حيث العالقة مع الحكومة )الحكومات(
وسائل اإلعالم على صلة وثيقة باألداء احلكومي، فاألخَت يؤثر كما ذكرنا سابقًا أن 

اجلماىَتي وزلتوى الرسائل والقائمُت باالتصال على نظم ادللكية اخلاصة باالتصال 
والتكنولوجيا ادلستخدمة، وأجهزة االستقبال ادلستخدمة، وىذا يثَت احملاوالت السياسية اليت 
تعمل على السيطرة على زلتوى االتصال، والقائمُت باالتصال ووسائل االتصال، لذلك 

  -:(12)يلي أوردنا خبصوص واقع اإلعالم اللييب ما
إن األجهزة احلكومية يف ليبيا أصبحت ضعيفة ودل توظف وسائل اإلعالم التوظيف  -1

 الصحيح، ألجل تطوير أدائها، وذلك خوفاً من أن تنكشف السلبيات ادلصاحبة لعملها.
إن ادلرحلة القادمة ادلتعلقة بإقامة أسس الدولة الليبية زبتلف اختالفا جوىريًا عن ادلرحلة  -2

يعة الظروف اليت وجد فيها اإلعالم الوطٍت وطبيعة الدور الذي قام بو السابقة، من حيث طب
يف السابق، وأن مستقبل اإلعالم اللييب يف ادلرحلة القادمة يتوقف على قدرتو على ذباوز 

إدراكا من صانع القرار بو  -سلبيات ادلرحلة االنتقالية ادلاضية بأخطائها وعيوهبا وإخفاقاهتا 
واالنطالق بإمكانات وقدرات وطنية متخصصة  -ادلوضوعية والذاتية بأن لكل مرحلة ظروفها

)فنية، وتقنية ،ومهنية( من أجل تشكيل رأي عام واع ووطٍت دؽلقراطي، وىذا يعٍت أن 
اإلعالم اللييب ػلتاج خلوض غمار مرحلة اإلعداد خالل الفًتة االنتقالية الراىنة وما 

 لدؽلقراطية.والشروع يف بناء الدولة ادلدنية ا  بعدىا
، إال إن السلطات احلاكمة در وسائل اإلعالم من حُت إذل آخررغم األخبار اليت تتص -3

ادلتصارعة تسعى إذل إغلاد سبل تعاون مع ادلؤسسات اإلعالمية الكربى الرائدة يف العادل لدعم 
المي برامج التدريب اإلعالمي، فضاًل عن طرح تصورات إلعادة اذليكلة  إال أن الواقع اإلع

 ال يكشف عن أداء مهٍت يطمئن  سوى أقالم وأصوات قليلة ربًتم ادلهنة.
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 :(13)سابعًا: من حيث الدور المطلوب لوسائل اإلعالم الليبية مستقبالً 
ال ؽلكن فصل عملية التهيئة اإلعالمية للحوار الوطٍت يف الوقت الراىن، عن التهيئة يف  -1

ىذه األيام  واإلدارية، وادلعيشية ادلرتبطة حبياة الناس، خاصة وضلناجملاالت السياسية واألمنية 
نتحدث عن حوار وطٍت، )لييب لييب( وليس عن حوار فئوي أو طلبوي، فقضايا التهيئة للحوار 
ال تزال حىت اآلن زلصورة على األخبار ألن األوضاع العامة مستمرة يف التفاقم، وحكومة 

زبطو خطوات مهمة وملموسة متعلقة دبصلحة ادلواطن دل تنجح يف أن  -لألسف -الوفاق
بشكل مباشر، وحادت عن الصواب ذباه معاجلة عديد القضايا إذل جانب أن أجزاء  كبَتة 
من البالد يف حالة فوضى وتتنازعها ادلليشيات ادلسلحة اليت ال زبضع لسيطرة الدولة، وال 

 تتعامل بأنظمتها و قوانينها.
طلوبة من اإلعالم اللييب دبختلف وسائلو وتوجهاتو القيام هبا تعترب إن بعض األدوار ادل -2

 .دلواطن وربقيق االستقرار ادلنشودغامضة وربتاج إذل بيان وتوصيف لكسب ثقة ا
 :(14)ثامناً: من حيث التخطيط، ورسم السياسات اإلعالمية مستقبالً 

وادلطلوب إذل خطط إسًتاتيجية وبرامج  ربتاج وسائل اإلعالم الليبية لتقوم بدورىا السليم  -1
 .وتدريب وعمل مستمر ألجل أن تقوم بدورىا التطويري

 وضع خطط وبرامج فعالة للوقوف يف وجو دعايات العنف وخطابات الكراىية. -2
ضرورة تفعيل القوانُت والتشريعات اإلعالمية داخل كل ادلؤسسات اإلعالمية اليت تقع  -3

لضبط اخلطاب اإلعالمي دبا ؼلدم الصاحل العام، ورفض اخلطاب ربت سيطرة احلكومة. 
اإلعالمي ادلوجو من اخلارج وتفعيل كل القوانُت الليبية وادلواثيق الدولية للجمو واحلد من 

 سلاطره للحافظ على أمن واستقرار البالد.
 :تاسعًا: من حيث احتياجات اإلعالم الليبي

متنوعة تؤسس على مبادئ ادلسئولية وحرية اإلعالم، اإلعالم اللييب ػلتاج إذل منظومة  -1
 واحًتام الرأي ادلخالف، والتنوع و التعددية السياسية، والتدفق احلر للمعلومات. 

على الصعيد الرمسي ػلتاج إذل إدارة وطنية متخصصة ومسئولة ذات كفاءة ومهنية عالية  -2
لتقدمي رسالة إعالمية وطنية صادقة تعكس تسخر ذلا كافة اإلمكانيات الفنية والتقنية وادلادية، 

  اء ليبيا وتعرب عن صبيعـــــــــورات االقتصادية يف صبيع أضلــــــــــــــــراك االجتماعي والسياسي والتطـــــــاحل
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 .مكونات الشعب اللييب دون إقصاء أو هتميش أو سبييز.)أي إعطاء اخلبز خلبازه(
 الخالصة: 

ئل اإلعالم الليبية بعد عام بقاً ومن خالل ادلالحظة وادلتابعة لوساوقياساً دبا ذكرناه سا
، غلب أن نشَت إذل أن التعددية م2018فًتة إعداد ىذه الورقة عام  م إذل حُت2011

اإلعالمية اليت تعيشها ليبيا اليوم ىي نتاج للوضع السياسي القائم، وىي ليست تعددية 
آخر أحزاب، أو تيارات فكرية، وأيديولوجية مهنية، وإظلا ىي مؤسسات تتبع بشكل أو ب

تسعى إذل الفوز بالسلطة يف ظل حالة االنقسام السياسي، كما أن الصحف الليبية اليت 
وال توجد أرقام وإحصاءات رمسية   زبضع لقانون ادلطبوعات تصدر يف ىذه ادلرحلة، مثاًل ال

السياسية واحلزبية  لعددىا يف ليبيا والبعض يتحدث عن مئات الصحف ادلتنوعة بُت
 ، وذلك نتاج للوضع السياسي الراىن وحالة اإلنقسام اليت تشهدىا ليبيا....اخل.واإلخبارية

وسائل اإلعالم على صلة وثيقة باألداء احلكومي، فاألخَت يؤثر كما ذكرنا سابقاً  أن 
على نظم ادللكية اخلاصة باالتصال اجلماىَتي وزلتوى الرسائل والقائمُت باالتصال 
والتكنولوجيا ادلستخدمة وأجهزة االستقبال ادلستخدمة، وىذا يثَت احملاوالت السياسية اليت 

 لقائمُت باالتصال ووسائل االتصال، عليو فإن تعمل على السيطرة على زلتوى االتصال وا
، الفا جوىرياً عن ادلرحلة السابقةادلرحلة القادمة ادلتعلقة بإقامة أسس الدولة الليبية زبتلف اخت

يعة الدور الذي قام بو يف من حيث طبيعة الظروف اليت وجد فيها اإلعالم الوطٍت وطب
ة القادمة يتوقف على قدرتو على ذباوز سلبيات ، وأن مستقبل اإلعالم اللييب يف ادلرحلالسابق

إدراكا من صانع القرار بو بأن لكل  -ادلرحلة االنتقالية ادلاضية بأخطائها وعيوهبا وإخفاقاهتا 
واالنطالق بإمكانات وقدرات وطنية متخصصة )فنية  -مرحلة ظروفها ادلوضوعية والذاتية

ٍت دؽلقراطي، وىذا يعٍت أن اإلعالم وتقنية ومهنية( من أجل تشكيل رأي عام  واعي ووط
والشروع   اللييب ػلتاج خلوض غمار مرحلة اإلعداد خالل الفًتة االنتقالية الراىنة وما بعدىا

 يف بناء الدولة ادلدنية الدؽلقراطية .
كما أنو ال ؽلكن فصل عملية التهيئة اإلعالمية للحوار الوطٍت يف الوقت الراىن، عن 

 السياسية واألمنية واإلدارية، وادلعيشية ادلرتبطة حبياة الناس، خاصة وضلنالتهيئة يف اجملاالت 
ىذه األيام نتحدث عن حوار وطٍت، )لييب لييب(، وليس عن حوار فئوي أو طلبوي ربتكره 
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فئات معينة عرب وسائل إعالم زبدم أجندهتا فقط،  فقضايا التهيئة للحوار ال تزال حىت اآلن 
دل  -لألسف -األوضاع العامة مستمرة يف التفاقم، وحكومة الوفاق زلصورة على األخبار ألن

تنجح يف أن زبطو خطوات مهمة وملموسة متعلقة دبصلحة ادلواطن بشكل مباشر، وحادت 
كبَتة من البالد يف حالة فوضى   ، إذل جانب أن أجزاءعن الصواب ذباه معاجلة عديد القضايا
 ضع لسيطرة الدولة، وال تتعامل بأنظمتها و قوانينها.وتتنازعها ادلليشيات ادلسلحة، اليت ال زب
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 الهوامش والتعليقات:
ين خلطاب و التقرير اخلتامي، اإلختالالت ادلهنية يف الفضائيات الليبية، حصيلة عمليات الرصد التلفزي -1

 .م2018الكراىية والنزاعات ادلسلحة، ادلركز الوطٍت اللييب حلرية الصحافة، 
رئيس التحرير العام، أجراىا الباحث يف مكتبو دبقر الوكالة دبدينة  ،مقابلة مع مصطفى خليفة عزيز -2

 .Am 11الساعة  ،م2018يناير  14طرابلس يوم األحد 
ضبيد حامد الدليمي، التخطيط اإلعالمي ادلفاىيم واإلطار العام، رؤية سوسيولوجية دلنطق الظاىرة  -3

 .64، صم1998، 1، طاإلعالمية ومضامينها، دار الشروق رام اهلل فلسطُت
علي سيد زلمد رضا، عاطف عدرل العبد، مركز التخطيط اإلعالمي، جامعة القاىرة للتعليم ادلفتوح،  -4

 .234، صم2001
ضبيد حامد الدليمي، التخطيط اإلعالمي ادلفاىيم واإلطار العام، رؤية سوسيولوجية دلنطق الظاىرة  -5

 .66ص ،اإلعالمية ومضامينها، مرجع سابق
ادلهنية يف اإلعالم  جدلية ثنائية احلرية وادلسؤولية :عابدين الدردير الشريف، حبث غَت منشور بعنوان -6

 -ترىونة –ى اإلعالمي األول الذي نظمتو كلية الفنون واإلعالم جبامعة الزيتونة قدم خالل ادللتق ،اللييب
 16ادلنعقد يوم السبت ادلوافق  ،حول أخالقيات ادلهنة ربت شعار )ضلو إعالم غلمع وال يفرق( ،بليبيا

 .م2017ديسمرب 
  .نفس ادلرجع السابق -7
رئيس التحرير العام، أجراىا الباحث يف مكتبو دبقر الوكالة دبدينة  ،مصطفى خليفة عزيز مقابلة مع -8

 .Am 11الساعة  ،م2018يناير  14طرابلس يوم األحد 
 .نفس ادلرجع السابق -9

 .نفس ادلرجع السابق -10
 .نفس ادلرجع السابق -11
  .نفس ادلرجع السابق -12
 .نفس ادلرجع السابق -13
 .نفس ادلرجع السابق -14
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 :المصادر والمراجع
التقرير اخلتامي، اإلختالالت ادلهنية يف الفضائيات الليبية، حصيلة عمليات الرصد  -1

ين خلطاب الكراىية والنزاعات ادلسلحة، ادلركز الوطٍت اللييب حلرية الصحافة، و التلفزي
 .م2018

سوسيولوجية التخطيط اإلعالمي المفاهيم واإلطار العام، رؤية ضبيد حامد الدليمي،  -2
 م.1998 ،1، ط، دار الشروق رام اهلل فلسطُتلمنطق الظاهرة اإلعالمية ومضامينها

 المسؤولية )جدلية ثنائية الحرية وعابدين الدردير الشريف، حبث غَت منشور بعنوان  -3
قدم خالل  ادللتقى اإلعالمي األول الذي نظمتو كلية الفنون المهنية في اإلعالم الليبي( 

حول أخالقيات ادلهنة ربت شعار )ضلو إعالم  ،بليبيا -ترىونة –جبامعة الزيتونة  واإلعالم
 .م2017ديسمرب  16ادلنعقدة يوم السبت ادلوافق  ،غلمع وال يفرق(

جامعة  مركزالتخطيط اإلعالمي، علي سيد زلمد رضا، عاطف عدرل العبد عبيد،  -4
 م.2001ادلفتوح ، للتعليم القاىرة

رئيس التحرير العام، أجراىا الباحث يف مكتبو دبقر  ،مصطفى خليفة عزيزمقابلة مع  -5
 .Am 11الساعة  ،م2018يناير  14دبدينة طرابلس يوم األحد  الوكالة
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 املصاحلة الوطيية دور الربامج احلوارية يف القيوات الفضائية الليبية يف تعزيز

 .الليبية اجلامعات دراسة ميداىية على عيية مً طالب

                                                                      
  أحمد عبدالسالم السني. أ                                                                         

            سرت/ جامعة اآلداب / كليةاإلعالـقسم                                                                    
 

 المقدمة:
تُعد الربامج احلوارية، من أكثر برامج وسائل اإلعالـ ادلعاصر انتشاراً وجناحاً يف إيصاؿ 
الرسالة اإلعالمية إىل ادلشاىدين، كما تؤدي الربامج احلوارية جبميع مستوياهتا سواء أكانت 

دوراً أساسياً يف توجيو الرأي العاـ إف  سياسية، اجتماعية، اقتصادية، رياضية، دينية، وتثقيفية،
 أحسن استغالذلا، ألهنا تستهدؼ مجيع أطياؼ اجملتمع الذي توجو لو الرسالة اإلعالمية.

وبناًء عليو فإف الربامج احلوارية بأشكاذلا ادلختلفة، تستطيع أف تلعب دورًا كبًنًا يف 
سيما قضية ادلصاحلة الوطنية، الي تشكيل الرأي العاـ حياؿ القضايا ادلهمة داخل اجملتمع، وال

تعد من القضايا الشائكة يف رلتمعنا اللييب، والي تساعد يف حلها الربامج احلوارية من خالؿ 
تقريب وجهات النظر، وتضييق شق اخلالؼ وكسر احلواجز بٌن أبناء الوطن الواحد، وال يتم 

تمد على احلوار كوسيلة ذلك إال بتغليب مصلحة الوطن من خالؿ ىذه الربامج الي تع
 للتفاىم يف ىذا العصر.

دور البرامج الحوارية في وىذا البحث زلاولة علمية أكادشنية تبحث يف ادلوضوع "
" من خالؿ الوقوؼ على تفاصيل القنوات الفضائية الليبية في تعزيز المصالحة الوطنية

ة الربامج احلوارية، من حيث مهمة يف مهمة الربامج احلوارية، أنواع الربامج احلوارية، وأذني
مساهتا، وخصائصها. وتضمن البحث ثالثة فصوؿ رئيسية، تناوؿ الفصل التمهيدي األوؿ 
اإلطار ادلنهجي للدراسة، أما الفصل الثاين فتناوؿ الربامج احلوارية من حيث أنواعها، 

ج احلوارية ومهامها، والصفات الضرورية دلقدمي الربامج احلوارية، ومراحل اإلعداد للربام
وصفات رجاؿ اإلعالـ بصفة عامة. أما الفصل الثالث فتناوؿ الدراسة ادليدانية والي سيتم 

 -جامعة مصراتة -تطبيقها على عينة من طالب اجلامعات الليبية وىي )جامعة سرت 
جامعة إجدابيا(، وذلك عن طريق ادلسح العلمي للمبحوثٌن بغرض الوصوؿ إىل كيفية 
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احلوارية، يف تعزيز ادلصاحلة الوطنية والذي يعترب غرضًا أساسيا ذلذا البحث، مساذنة الربامج 
 يلي ذلك أىم النتائج والتوصيات وادلراجع اخلاصة بالبحث.

 مشكلة البحث:
إف الربامج احلوارية أصبحت تشكل قوة إعالمية ال يستهاف هبا يف تشكيل الرأي العاـ 

بناء وجهات النظر حوؿ األحداث اجلارية، مما  إف أحسن استغالذلا، كما أف ذلا الفضل يف
يسهم يف تكوين أفكار واجتاىات وقيم لدي األفراد اجتاه القضايا ادلطروحة. ومن ىنا تتبلور 
مشكلة البحث يف احلاجة إىل معرفة مدى التزاـ الربامج احلوارية فيما تقدمو من مضامٌن 

اطيها ذلا، خاصة قضية ادلصاحلة الوطنية الي دلعاجلة القضايا ادلختلفة يف اجملتمع، من خالؿ تع
 تعد من أىم القضايا الشائكة داخل اجملتمع اللييب.

 أهداف البحث:
يهدؼ ىذا البحث إىل التعرؼ على الربامج احلوارية ودرجة تأثًنىا على ادلتلقي اللييب 

حث على من وجهة نظر عينة الدراسة، وذلك من خالؿ استمارة استبياف قاـ بتوزيعها البا
عينة من طالب اجلامعات الليبية، كذلك يهدؼ البحث إىل التعرؼ على مقدرة الربامج 

 احلوارية يف القنوات الفضائية الليبية يف تعزيز قضية ادلصاحلة الليبية.
 أهمية البحث:

التعرؼ على أذنية الربامج احلوارية يف تغيًن سلوؾ األفراد، بسبب تأثًنىا الكبًن يف 
 م الناس وتصوراهتم اجتاه القضايا ادلطروحة.تشكيل مفاىي
تعد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية، الي تستهدؼ دراسة ظاىرة معينة،   نوع البحث:

 كما ىي على أرض الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرب عنها كيفياً أو كمياً.
 التعرؼ على اعتمدت ىذه الدراسة على منهج ادلسح، الذي يهدؼ إىل منهج البحث:

اآلراء واالجتاىات والقيم واالنطباعات ادلختلفة، لدى رلموعة معينة من اجلمهور تبعاً للهدؼ 
 من إجراء البحث.

مت إجراء استبياف الرأي على عينة من الشباب اجلامعي، ومت حتديد أفراد العينة  عينة البحث:
عات ليبية وىي: جامعة سرت، مبحوثاً، ومت اختيار أفراد العينة من ثالث جام120ليكوف  

 جامعة مصراتة، جامعة إجدابيا.
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 تساؤالت البحث:
 ىل تتطرؽ الربامج احلوارية ادلقدمة يف الفضائيات الليبية، لقضية ادلصاحلة الوطنية. -1
 ىل تثق عينة الدراسة يف ما تقدمو الفضائيات الليبية، فيما سنص ادلصاحلة الوطنية. -2
 الدراسة علي الفضائيات الليبية، يف متابعة قضية ادلصاحلة الوطنية.ما مدى اعتماد عينة  -3
ما أبرز القضايا الي البد أف تناقشها الربامج احلوارية وتساعد يف تدعيم برامج ادلصاحلة  -4

 الوطنية على الفضائيات الليبية.
قشة قضية ىل تثق عينة الدراسة يف الشخصيات ادلقدمة من خالؿ الفضائيات الليبية دلنا -5

 ادلصاحلة الوطنية.
ما مدى تغليب القنوات الفضائية دلصلحة الوطن، يف معاجلتها دلوضوع ادلصاحلة الوطنية  -6

 يف برارلها احلوارية.
 اإلطار النظري:  المبحث األول:

 مدخل:
دتثل الربامج احلوارية التلفزيونية، أحد أىم أنواع القوالب الفنية للربامج التلفزيونية، فهي 
ترتبط ارتباطًا قويًا باألحداث اجلارية، وتتناوؿ ادلوضوعات الي حتضى باالىتماـ العاـ يف 
شىت اجملاالت، وتستمد ىذه النوعية من الربامج موضوعاهتا من قضايا اجملتمع الي تقدـ فيو 
سواء أكانت ىذه القضايا اجتماعية، أو سياسية، أو اقتصادية أو ثقافية... إخل، واىل عادًة 
ما تفرض نفسها وتكوف موضع جدؿ واختالؼ يف وجهات النظر بٌن األفراد واجلماعات، 
وتكوف مثار النشغاؿ الناس وحديث رلالسهم، أو تكوف ضمن اىتماـ بعض الفئات 

 .(1)النخبوية يف اجملتمع
  مفهوم البرامج الحوارية أو ماذا نقصد بالبرامج الحوارية:

 واء أكانتػػػػػػػػدـ عرب القنوات الفضائية الليبية، سػػػػػػرة الي تقػػػػػػػػػىي الربامج اليومية وادلباش
حكومية أو خاصة، وجتمع يف تقدشنها بٌن الربامج األحاديث ادلباشرة، واحلوارات وادلناقشات، 
     وادلناظرات والتقارير ادلصورة، وتقـو على احلوار لبحث موضوع أو قضية ما، سواء 

و اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو غًنىا، يثار حوذلا اجلدؿ، ويتم فيها كانت سياسية أ
 استضافة ادلسؤولٌن وادلتخصصٌن واجلمهور داخل األستوديو، أو عن طريق اللقاءات اخلارجية
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 .(2)واالتصاالت اذلاتفية، هبدؼ معاجلة ادلوضوعات أو القضايا ادلطروحة للنقاش
 مضمون الرسالة اإلعالمية: الصفات الضرورية للمقدم لنجاح

ىذه الصفات الي سنتحدث عنها يف األصل ىي تتعلق بادلعد وليس بادلقدـ، ولكن 
وجب ذكرىا ألف العمل جار اآلف  أف يكوف ادلقدـ ىو الذي يعد احلديث وبالتايل فهو من 

إلذاعة يقدمو، ويتأكد ذلك يف الربامج الي تقدـ يف القنوات الفضائية، أكثر من الراديو" ا
ادلسموعة" بإعتبار أف الراديو يعتمد على القراءة من ادلوضوع ادلقدـ، أما التلفزيوف يكوف فيو 

 .(3)مرجتاًل، ومن ىذه الصفات
إف العلم ليس خاصًا بقـو أو حكرًا على فئة معينة، االستفادة من خبرات اآلخرين:  -1

بشرية كثًنة، ساذنت يف تشييد بل ىو نعمة من اهلل سبحانو وتعاىل ونتاج تالقح عقوؿ 
اختصار للطريق، وتوفًن للطاقات  حضارات، فلذلك فإف االستفادة من خربات اآلخرين ىو

 واجلهود ادلبذولة يف أمور توصل إليها آخروف وأعطوا ذلا حلواًل.
تُعد ىذه من أىم المخالطة ومعرفة المشكالت والبيئة والجمهور ورجع الصدى:  -2

لربامج لنجاح، رسالتهم اإلعالمية، ورمبا تتمثل ىذا ادلوضوع يف أف ادلقدـ اخلطوات دلقدمي ا
يبث رسالتو ال بغرض اإلعالـ فقط، بل لغرض اإلقناع أيضا، ولن يتم اإلقناع من قبل 
اجلمهور ادلتلقي إال إذا كانت الرسالة تعاجل واقعهم، وتتعرؼ على مشكالهتم، وتتحسس 

 وتفكًنىم، وهتتم بردودىم ومقرتحاهتم.أالمهم وأماذلم، وختاطب عقوذلم 
البد أف يكوف ىناؾ انسجاـ وتفاىم وتناسق، وىذا ال يتم بطبيعة احلاؿ إال التخطيط:  -3

عن طريق الدراسة والتخطيط يف كل ما يقدـ، وذلك بتعاوف مع خرباء اإلعالـ حىت ال تضيع 
يو القنوات الفضائية، اجلهود وتدور يف الفراغ.. وخاصًة يف ىذا العصر الذي تزايدت ف

ودلواجهتها البد أف يكوف ىناؾ ختطيط مسبق، وتفكًن عميق، ودراسة مستمرة، وتنفيذ على 
 مراحل، سواء للجمهور العاـ أو الفئات اخلاصة الي ستوجو ذلا الرسالة اإلعالمية.

دؽ ينبغي أواًل حتري احلقيقة، والتأكد من ص المعالجة العلمية والواقعية للمواضيع: -4
اخلرب، ومعرفو أبعاده وصلتو باألحداث الراىنة، حىت ال يكوف احلديث سطحياً، أو ضاراً جبهة 
بريئة. أو يكوف بلبلة ألفكار فئات معينة هتدؼ إىل إثارة الفوضى واالنقساـ، فالتثبت من 

 بإتصاذلم يتم ىذا إال المي، والػػػػػػاألنباء واألخبار من السمات الالزمة للعاملٌن يف احلقل اإلع



 املصاحلة الوطيية تعزيز دور الربامج احلوارية يف القيوات الفضائية الليبية يف 

 

                                                                                                                        04         
 

 بواقع الناس ومشكالهتم الي يواجهوهنا يف حياهتم اليومية.
 مراحل اإلعداد للبرامج الحوارية:

تعترب مرحلة اإلعداد للربامج احلوارية، ىي األساس الذي يُبين عليو ادلراحل الالحقة، 
أداء ولكي يتم ذلك البد للقائم بإتصاؿ من امتالؾ رلموعة من الفنيات الي دتكنو من 

 :(4)وتنفيذ ادلرحلة ادلهمة اآلتية
إختيار موضوع احلوار، وفق ادلعطيات الي يعيشها القائم باالتصاؿ ومدي إرتباطها  -1

بقضايا ادلشاركٌن يف احلوار، ويف ضوء ادلناسبات واألحداث اجلارية، والقضايا واألمور ادلهمة 
 ادلؤثرة يف احلياة على ادلستويٌن احمللي والعادلي.

حتديد الغاية من احلوار من خالؿ اإلجابة على السؤاؿ؟ ىل ىذا احلوار للتثقيف أـ  -2
اإلقناع أـ التسلية؟ وعلى ضوء ىذه ادلعطيات ينبغي للقائم باالتصاؿ من حتديد الغاية من 

 احلوار.
حتديد الغرض اخلاص للحوار وتأيت األذنية من ذلك إىل توحيد جهود ادلشاركٌن وتركيز  -3

 وتوجيو انتباىهم حنو حتقيق الغاية الكربى من احلوار.جهودىم 
صياغة األسئلة وعنواف ادلوضوع، ليعرب عن ادلشكلة غرض احلوار الرئيس، أو القضية الي  -4

سيتم احلوار حوذلا، وتبدو أذنية ىذه اخلطوة يف هتيئة ادلشاركٌن ذىنياً، مما يسهم يف حتقيق 
ذلك يؤدي إىل ضياع ادلشاركٌن، وادلتلقٌن على حد  أىداؼ احلوار والغاية منو والعكس من

سواء من عدـ الرتكيز وبعثرة اجلهود، وعدـ الوصوؿ إىل إجابات شفافة لكثًن من التساؤالت 
 الي تدور بذىن ادلتلقي.

جتميع البيانات وادلعلومات ذات الصلة مبوضوع احلوار، حيث يتطلب ذلك إدلاـ  -5
      فر من ادلعلومات، ومن مث يتم ختطيط الربنامج احلواري األطراؼ ادلشاركة فيو بقدر وا

 الؿ حتديدا ألفكار الرئيسة للموضوع وحتديد النقاط الفرعية الي تتفرع من كل فكرة،ػػػػػػػػػػمن خ
 .(5)واختيار النموذج ادلناسب لتنظيم األفكار، حسب طبيعة ادلوضوع وأفكاره

تتعدد الصفات الي البد أف تتوافر يف رجاؿ اإلعالـ، وسنتلف  صفات رجال اإلعالم:
خر، فكثًن من الباحثٌن يرى أف آاحلديث بصدد الرتكيز على صفات معينة، من باحث إىل 

 :(6)اآليت ىذه الصفات تندرج يف
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أف تتوافر لديو ادلوىبة اخلالقة، الي هتيئ لو أفضل الفرص ال ستعاب كل ما ىو جديد  -1
 يف عملة.

أف تتوافر لديو اخلربة ادلهنية يف حقل اإلعالـ، واإلتصاؿ باجلماىًن والقدرة على التعامل  -2
 معهم.

أف تتوافر لديو قدر من الذكاء، يستطيع من خاللو التعرؼ على ادلواقف اجلديدة،  -3
 ويستطيع خلق وإبداع ادلوضوعات وحسن تقدشنها للجمهور.

ف مع اجلماىًن حسب مستوياهتم الثقافية والفكرية أف تتوافر لديو القدرة على التكي -4
 واالجتماعية.

على رجل اإلعالـ أف يتحسس مشكالت رلتمعو، وأف يتفاعل مع ىذا اجملتمع من أجل  -5
 معاجلة ىذه ادلشكالت هبدؼ خلق التوافق واإلنسجاـ مع اجملتمع.

 اعي الدقة يف ذلك.على رجل اإلعالـ أف يكوف موضوعياً أثناء عرض ادلواضيع، وأف ير  -6
 أف تتوافر لديو خلفية ثقافية واسعة، تسعفو إذا تعرض ألي موقف حرج. -7
يهدؼ من وراء ذلك أي مطلب  أف يكوف متسازلًا صبوراً، زلبًا لعملة شغوفًا بيو، ال -8

 مادي أو أديب.
 أف يكوف مؤمناً برسالتو وادلبدأ، يدافع عنها ويعمل من أجلها. -9

 :(7)المحاورمهارات المذيع 
مهارات اإلنصات، ومهارات التحدث وتتقدـ مهارات اإلنصات، على مهارات  -1

التحدث، ألف اإلنصات أشد أذنية، كما أنو من مستلزمات التحدث بكفاءة عالية، وأوؿ 
مقتضيات مهارة اإلنصات أف يركز مذيع احلوار على مضموف حديث الضيف، فالرتكيز من 

 ى صياغة أسئلة جديدة تثري موضوع احلوار.شأنو أف يساعد ادلقدـ عل
على احملاور أف رنعل من كل حوار وسيلة لتنمية قدرتو العقلية يف التحليل والتفسًن  -2

واالستنباط واالستنتاج، لذا يقاؿ أف اإلنصات اجليد يعين بذؿ ادلزيد من اجلهد والطاقة، 
 فادلنصت اجليد قد يسمع دقات قلبو.

  دث بسرعة فعلى احملاور أف يتابعو وال يقوؿ أنو يتحدث بسرعة إذا كاف الضيف يتح -3
 اور سيئ يكرر ما كتبو من أسئلةػػػػػوال شنكن فهمو، هبذه الطريقة ألف احملاور سيصبح عندىا زل
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 ومالحظات دوف االنتباه إىل مضموف حديث الضيف.
عناصر من االنفعاؿ الزائد، من أىم مهارات احمُلاور، اإلتزاف االنفعايل، فكثًنًا ما دنلس  -4

أو ادلصطنع من جانب بعض احملاورين، األمر الذي يؤدي إىل احنراؼ احمُلاور عن منهجية 
  .حواره، وبالتايل تضيع األفكار األساسية ادلرتبطة هبدؼ الربامج

ادلرونة، جتعل مذيع احلوار يتعامل بكفاءة مع ادلشكالت الي تواجهو كما جتعلو يتعامل  -5
 مفتوح مع ضيوفو حبيث يصبح اجلميع أحرار يف إبداء وجهات نظرىم بعقل

القدرة على ضبط سرعة حديثو واستخداـ السرعة مىت رغب واإلبطاء مىت لـز بصورة  -6
 دتكنو من السيطرة على رلريات احلوار.

امتالؾ خربة وحصيلة لغوية، دتكنو من توظيف ىذه احلصيلة يف سياقها االجتماعي  -7
فادلذيع الذي شنتلك ثروة لغوية لن رند حرجًا يف استخدمها مىت لـز األمر كما أنو  ادلناسب،

 .يكسب احرتاـ الضيف واجلمهور
 :(8)أهداف البرنامج الحوارية

  . زيادة ادلعرفة حوؿ موضوع احلوار و تقدمي وجهات نظر جديدة -1
 مساحة لتبادؿ األفكار واآلراء. -2
 البحث عن حل دلشكلة ما. -3
 .تسليط الضوء على قضية ما -4

يتوقف جناح أي برنامج حواري على عدة عناصر نذكر  عوامل نجاح البرامج الحوارية:
 :(9)منها

فالبد أف جُترى الدراسة، وجتمع ادلعلومات  موضوع حلقة البرنامج وطريقة إعداده: -1
ادلستهدؼ، وصياغة للموضوعات الي سيتناوذلا الربنامج، وذلك من خالؿ حتديد اجلمهور 

األسئلة قبيل إجراء احلوار، بل ينبغي االستفسار ومجع ادلعلومات حوؿ الشخصية، أو 
ادلوضوع الذي ستتناولو احللقة، ألف ذلك عامل بالغ األذنية، وليس من ادلطلوب يف الصياغة 

براز استعراض مجالية األسلوب وحده، بل احلصوؿ على ادلعلومات إلثراء النقاش اجلاد، أو إ
الشخصية ونشاطها، إذا كاف احلوار حوار شخصية، ودوف شك فإف على معد ىذه النوعية 

 ة من األىداؼػػديد رلموعػػػػػػػالؿ حتػػػػػػد أف يتم من خػػػاح عملو البػػػػػػػػػمن الربامج أف يدرؾ أف جن
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 يسعي لتحقيقها وىي:
 جذب إنتباه اجلمهور ادلستهدؼ للربنامج احلواري. - أ

 اذ على إىتمامو.االستحو  - ب
 أف زنمل الربنامج ادلضموف، الذي يتم حتديده سلفاً للجمهور ادلستهدؼ. - ت
 أف يقنع بأفكاره وموضوعاتو اجلمهور ادلستهدؼ، مستثًناً اىتماماتو وعواطفو. - ث

إف دتكن مقدـ الربنامج وبأسلوبو ادلميز يف تقدشنو دلوضوع احللقة، أف  مقدم البرنامج: -2
التقدمي، وأف يستخدـ الوسائل ادلساعدة من تقارير مفصلة تدعم موضوع ينوع يف أسلوب 

احللقة، أو الرسـو البيانية، ورسـو الكمبيوتر "اجلرافكس" وغًن ذلك من الوسائل اإليضاحية، 
فإنو بالتايل يساعد على جذب إنتباه ادلشاىد، وإخراجو من حالو الفتور وادللل الي قد يصيبو 

 .(10)مجأثناء مشاىدة الربنا
إف من األذنية أف يتمتع ضيوؼ الربنامج بثقافة واسعة، وإدلاـ تاـ  ضيوف البرنامج: -3

بادلوضوعات الي سيتناوذلا الربنامج، ليتسىن ذلم إثراء احللقة بادلعلومات الي هتم اجلمهور 
تتمتع مبستوى عايل من الثقافة، فإف ذلك  وتشبع رغباتو، أما إذا كاف للضيف شخصية ال

يقدـ للجمهور  ؤدي إىل انصراؼ اجلمهور عن مشاىدة احللقة، نظرًا لكوف الضيف الي
 .(11)ادلعلومات الي تثريو وتفيده
  تصنيف البرامج الحوارية:

من ادلمكن أف تصنف الربامج احلوارية بشكل متعدد ومتنوع غًن أف أغلب التصنيفات 
 إستندت على أساسٌن رئيسٌن ذنا:

ىذا األساس شنكن من خاللو أف  يف العام للبرامج الحوارية:األساس األول: التصن
 وارية وفقػػػػتصنف الربامج احلوارية وفق أبعاد فكرية، وتوجيهية معينة، وشنكن تقسيم الربامج احل

 : (12)ىذا األساس إىل عدة أقساـ ىي
  برامج حوارية ذات ىدؼ عاـ يف العملية اإلعالمية: -1

األىداؼ العامة من الربامج احلوارية يف الوظائف العامة وفق ىذا التصنيف، تنحصر 
 ، التعليم، التسويق ، اإلعالف..... إخل.، الرتفيو، التثقيفلإلعالـ والي منها: األخبار

 برامج حوارية ختاطب مجهور معٌن أو عامة اجلمهور: -2
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ة سناطب وشنكن تصنيف الربامج احلوارية يف ىذا األساس إىل نوع من الربامج احلواري
عامة اجملتمع، وآخر يستهدؼ فئات، أو رلموعة معينة كاألطفاؿ أو الشباب، أو النساء، أو 

 ادلثقفٌن، أوقادة الرأي من ادلفكرين وىكذا..
 برامج حوارية دورية يف أوقات زلددة: -3

ىذا التصنيف سُنضع الربامج احلوارية وفقًا لدوريات عرضها، والوقت الذي تستغرقو، 
ربامج اليومية الصباحية، أو ادلسائية، والربامج األسبوعية، أو الشهرية، وبرامج فهناؾ ال

تتكرر إال مرة واحدة يف العاـ....إخل. وىكذا ختتلف الربامج  ادلناسبات اخلاصة الي ال
 حسب الوقت الذي تُذاع فيو.

 برامج حوارية ذات عالقة بالفصحى والعامية وباللغات األجنبية: -4
الربامج احلوارية ىنا، على أساس اللغة ادلستخدمة فيها، فهناؾ الربامج وقد ُصنفت 

الي تستخدـ اللغة العربية ادليسرة، وىناؾ الربامج الي تستخدـ اللهجات ادلختلفة أو العامية، 
والي ختتلف من دولة إىل أخرى، وىناؾ أيضًا الربامج احلوارية الي تقدـ باللغات األجنبية،  

 ليزية والفرنسية وغًنىا من اللغات الواسعة االنتشار.كاللغة اإلجن
وضع الباحثوف أساسًا خاصًة  األساس الثاني: التصنيف الخاص للبرامج الحوارية:

لتصنيف ىذه النوعية من الربامج، يتعمق يف الصفات األساسية للربامج احلوارية، وطبيعتها، 
وارية وفق ىذا األساس إىل عدة أقساـ ووظيفتها، وكيفية إجرائها، وشنكن تقسيم الربامج احل

 :(13)وىي
 تصنيف البرامج الحوارية وفق نمط الحوار في البرنامج الحواري: -1

يرى عدد كبًن من ادلتخصصٌن يف ىذا اجملاؿ أف من أىم تصنيفات الربامج احلوارية، 
 واري هبذا التصنيفػػػػػػػػوار الذي يسًن يف اجتاىو، فينقسم الربنامج احلػػػػىو تصنيفها وفق دنط احل

 إىل ثالثة أنواع ىي:
حوار الرأي: ىذا النوع من احلوار يقـو على استطالع رأي شخصية معينة يف موضوع ما،  -أ

 سواء أكاف صاحب الرأي، أو ضيف متخصصاً يف رلاؿ معٌن، أػو شخصاً عادياً.
عن  والتعريف هبا حوار الشخصية: يهدؼ ىذا النوع من احلوار إىل إبراز شخصية معينة -ب

 امة ذات شهرة مسبقة، أو من الشخصياتػػػػػواء أكانت تلك الشخصية شخصية ىػػػػػػقرب، س
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 العادية الي حازت على إىتماـ اجلمهور.
حوار ادلعلومة: شنيل ىذا النوع من احلوار إيل احلصوؿ على معلومات بشأف قضية معينة،  -ج

 معٌن إىل اجلمهور. ويبحث عن التفاصيل ادلهمة لتوضيح موضوع
 تصنيف البرامج الحوارية وفق عدد الضيوف: -2

ىذا التصنيف يقسم الربامج احلوارية وفقًا لعدد الضيوؼ، أو الشخصيات الي رنري 
 احلوار معها، ويف ىذا التصنيف نوعاف:

احلوار مع شخصية واحدة: وىذا احلوار الذي زناور فيو ادلقدـ شخصية واحدة،  - أ
األسئلة ادلختلفة حوؿ موضوع معٌن، ورنب أال يقتصر ىذا النوع من احلوار على فيوجو إليها 

الكالـ فقط، بل أف االستعانة بالوسائل ادلساعدة من أفالـ، أو صور يضفي على ادلقابلة 
 نوعاً من التنوع، فضالً عن أف دلقدـ الربنامج دوراً كبًناً يف ادلقابلة.

النوع من الربامج احلوارية يتحاور ادلقدـ مع احلوار مع أكثر من شخصية: ويف ىذا  - ب
اثنٌن، أو أكثر من الضيوؼ، وغالبًا ما يكوف بٌن ىؤالء الضيوؼ إختالؼ يف وجهات 
 النظر، ومن ادلفرتض يف ادلقدـ ىنا أف يقـو بطرح األسئلة على الضيوؼ بطريقة مرتبة وعادلة.

 وتنقسم إلى:تصنيف البرامج الحوارية وفق طبيعة الموضوع المقدم:  -3
احلوار اليسًن: وىو احلوار الذي يتناوؿ موضوعًا واحداً، أو جانبًا زلددًا من  - أ

ادلوضوع، ويطلق على ىذا النوع من احملاورة " احلديث احلواري" وىو أسلوب من أساليب 
األحاديث التلفزيونية، يتم فيو تقدمي احلديث على شكل حوار بٌن شخصٌن يف مدة زمنية 

 زلددة.
 وار اليسًن يف أنو يتناوؿ القضيةػػػػػػػػػػػػوار ادلركب عن احلػػػػػػػػػػػػػػػػػوار ادلركب: وسنتلف احلػػػػػاحل - ب

ادلطروحة يف الربنامج، أو احللقة من جوانبها ادلختلفة بشكل مفصل، وبالتايل فهو يستغرؽ  
 فرتة زمنية أطوؿ.

 يطرح من موضوعات: تصنيف البرامج الحوارية وفق ما -4
يت تصنيف الربامج احلوارية من حيث مضموف موضوعاهتا، كواحدة من أىم يأ

التصنيفات الي حتدث عنها الباحثوف وادلتخصصوف يف ىذا اجملاؿ، وىي هبذا التصنيف 
 تنقسم إىل:
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الربامج احلوارية ادلتخصصة، الربامج احلوارية الدينية، الربامج احلوارية السياسية 
قتصادية، جتماعية، الربامج احلوارية الثقافية، الربامج احلوارية االاحلوارية االواإلخبارية، الربامج 

الربامج احلوارية الرياضية، الربامج احلوارية للمرأة والطفل، الربامج احلوارية ادلتخصصة 
 بالشخصيات العامة، الربامج احلوارية الرتفيهية.

 :تصنيف البرامج الحوارية وفقاً للبرنامج الحواري -5
صنف عدد من الباحثٌن الربامج احلوارية يف ىذا األساس وفق الشكل إىل نوعٌن 

 رئيسٌن ذنا:
برامج ادلقابالت وادلناقشات: تُعد برامج ادلناقشات من أكثر أنواع الربامج احلوارية  - أ

تأثًناً يف معاجلة القضايا اجلادة تتعدد حوذلا وجهات النظر حيث تعتمد بالدرجة األوىل على 
يكوف ىناؾ تعارض يف وجهات  ة موضوعات معينة بٌن عدد من األشخاص، حبيث المناقش

 النظر زلاواًل كل طرؼ أف يقنع اآلخر برأيو، أو وجهة نظره.
ادلناظرة: ىي مناقشة ثنائية بٌن شخصٌن حوؿ قضية معينة أيًا كانت، سياسية،  - ب

طرؼ مؤيد، وطرؼ  اقتصادية، اجتماعية.... إخل، شنثلها طرفاف يتقابالف وجهًا لوجو
معارض، زناوؿ كل طرؼ منهما إبراز قدراتو اإلقناعية، وتعد ادلشاركة اجلماىرية عنصراً 

 أساسياً فيها.
 عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية:المبحث الثاني: 
 البيانات الشخصية ألفراد العينة:

الليبية والي  من خالؿ الدراسة ادليدانية الي أجريت على عينة من طالب اجلامعات
%( من رلموع ادلبحوثٌن 57.5( من الذكور بنسبة)69( فرد منهم )120بلغ رلموعها )

%( . حبيث انقسمت العينة من حيث العمر إىل ثالث 42.5( من اإلناث بنسبة )51و)
%( 25.9( مبحوثًا بنسبة )31سنة( ومشلت ) 20سنة إىل  18رلموعات األوىل من )

%( والثالثة 52.5( مبحوثًا بنسبة )63سنة( ومشلت ) 23ة إىل سن 20والثانية أكثر من )
%( من أفراد العينة. وكذلك 21.6( وبنسبة )26سنة وما فوؽ( والي مشلت ) 24من )

( فرد يسكنوف داخل ادلدينة وبلغت 86انقسمت العينة من حيث مكاف السكن إىل )
 نةػػػػػػػػنوف يف ضواحي ادلديػػػػػالعينة يسك( من أفراد 34راد العينة و )ػػػػػػػ%( من أف71.3نسبتهم )
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 %( من أفراد العينة.28.3وبلغت نسبتهم )
 ( مدى مشاهدة عينة الدراسة للقنوات الفضائية الليبية.1جدول )
 النسبة التكرار الفئة
 %14.2 17 دائماً 
 %57.5 69 أحياناً 
 %28.3 24 نادراً 

 %111 121 المجموع

السابق مدى مشاىدة عينة الدراسة للقنوات الفضائية يتضح من بيانات اجلدوؿ 
%( من 14.2الليبية، حبيث جاءت نسبة من يشاىدوهنا بشكل دائم منخفضة وبلغت )

أفراد العينة، وىي نسبة تُعد منخفضة مقارنة بالنسب األخرى، بينما جاءت نسبة من أحياناً 
قالوا إهنم نادرًا ما يشاىدوهنا   %( من أفراد العينة، ومن57.5ما يشاىدوهنا مرتفعة وبلغت)

 %( من أفراد العينة.28.3كانت نسبتهم )
 ( ترتيب القنوات الفضائية وذلك حسب متابعة أفراد العينة لها.2جدول )

 النسبة التكرار الفئة
 %10.9 13 ليبيا الرمسية

 %20.9 25 24ليبيا 
 %14.1 17 احلدث

 %35 42 218قناة 
 TV 8 6.6%ليبيا 
 %5 6 الوطنليبيا 

 %7.5 9 ليبيا روحها الوطن
 %111 121 المجموع

يتضح من بيانات اجلدوؿ السابق ترتيب القنوات الفضائية وذلك حسب مشاىدة 
الفضائية  218أفراد العينة ذلا حبيث جاءت على النحو التايل: يف ادلرتبة األوىل جاءت قناة 

وبلغت  24يف ادلرتبة الثانية قناة ليبيا  %( من أفراد العينة. بينما جاءت35وبلغت نسبتها )
%( من أفراد العينة. بينما احتلت ادلرتبة الثالثة قناة احلدث الفضائية بنسبة 20.9نسبتها )
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%( من أفراد العينة. ويف ادلرتبة الرابعة جاءت قناة ليبيا الرمسية بنسبة بلغت 14.1)
وحها الوطن وكانت نسبتها %( من أفراد العينة. وخامسًا جاءت قناة ليبيا ر 10.9)
%( 6.6بنسبة بلغت ) TV%( من أفراد العينة. ويف ادلرتبة السادسة جاءت قناة ليبيا7.5)

%( من 5من أفراد العينة. أما ادلرتبة األخًنة فجاءت قناة ليبيا الوطن والي بلغت نسبتها )
 أفراد العينة.

 المصالحة الوطنية( يوضح أي من القنوات الليبية أكثر إسهاماً في 3جدول )
 من وجهة نظر أفراد العينة.

 النسبة التكرار الفئة
 %13.4 16 ليبيا الرمسية

 %26.6 32 24ليبيا 
 %15.8 19 احلدث

 %30.8 37 218قناة 
 TV 2 1.6%ليبيا 

 %5.9 7 ليبيا الوطن
 %5.9 7 ليبيا روحها الوطن

 %111 121 المجموع
، ترتيب القنوات الفضائية الليبية األكثر إسهامًا يف السابقيتضح من بيانات اجلدوؿ 

ادلصاحلة الوطنية حسب وجهة نظر عينة الدراسة، حيث جاءت على النحو التايل: جاءت 
الفضائية يف ادلرتبة األوىل من بٌن القنوات الفضائية الليبية حبيث بلغت نسبتها  218قناة 

يف ذلك إىل سياسة التنوع يف عرضها  %( من أفراد العينة. وشنكن أف يرجع السبب30.8)
جلميع ادلضامٌن وكذلك لوقوفها على مسافة واحدة من اجلميع، وىي من السياسات 

الفضائية والي بلغت نسبتها  24الناجحة الي تنتهجها القناة. تلتها يف ادلرتبة الثانية قناة ليبيا 
قناة احلدث الفضائية بنسبة %( من أفراد العينة. بينما جاءت يف ادلرتبة الثالثة 26.6)

%( من أفراد العينة. ويف ادلرتبة الرابعة جاءت قناة ليبيا الرمسية حيث 15.8وصلت إىل )
       %( من أفراد العينة. بينما جاءت قنايت ليبيا الوطن وليبيا 13.4بلغت نسبتها )

 عينة، ويف ادلرتبة%( من أفراد ال5.9روحها الوطن يف ادلرتبة اخلامسة وبنسب متساوية بلغت )
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 %( من أفراد العينة.1.6وبلغت نسبتها ) TVاألخًنة جاءت ليبيا

 ( يوضح ما مدى تطرق البرامج الحوارية المقدمة في القنوات الفضائية الليبية4جدول )
 لقضية المصالحة الوطنية حسب وجهة نظر أفراد العينة.

 النسبة التكرار الفئة
 %16.7 20 دائماً 
 %53.3 64 أحياناً 

 %30 36 ال تتطرؽ ذلا
 %111 121 المجموع

يتضح من بيانات اجلدوؿ السابق رأي أفراد العينة فيما إذا كانت الربامج احلوارية 
%( من 53.3ادلقدمة يف قنواتنا الفضائية تتطرؽ لقضية ادلصاحلة الوطنية . حيث أشار )

ما تتطرؽ للمصاحلة الوطنية يف برارلها أفراد العينة إىل أف القنوات الفضائية الليبية أحيانًا 
%( من أفراد العينة بأهنا ال تتطرؽ ذلا، وبلغت نسبة من يروف بأهنا 30احلوارية، بينما أفاد )

%( من أفراد العينة. وىي نسبة منخفضة مقارنة بالنسب 16.7تتطرؽ ذلا بشكل دائم )
الفضائية الليبية لقضية  األخرى، وشنكن أف يرجع السبب يف ذلك إيل قلة تناوؿ القنوات

ادلصاحلة، وعدـ ختصيص مساحة كافية ذلا يف خارطة الربامج اخلاصة هبذه القنوات، الي يف  
كثًن من األحياف ما تقدـ لنا شخصيات جدلية غًن توافقية على أقل التقديرات بالنسبة 

 للجمهور ادلتلقي.

 الفضائية الليبية ( يوضح مدى ثقة أفراد العينة فيما تقدمة القنوات5جدول )
 فيما يخص المصالحة الوطنية.

 النسبة التكرار الفئة
 %12.5 15 أثق فيها

 %45.9 55 أثق فيها حلد ما
 %41.6 50 ال أثق فيها
 %111 121 المجموع



 املصاحلة الوطيية تعزيز دور الربامج احلوارية يف القيوات الفضائية الليبية يف 

 

                                                                                                                        44         
 

 نواتػػػػػػػػػدـ بالقػػػػػػػػػػػيثقوف فيما يق دوؿ السابق إىل اخنفاض نسبة من الػػػػػػػتشًن بيانات اجل
%( من أفراد العينة بأهنم 41.6الفضائية الليبية فيما سنص ادلصاحلة الوطنية. حيث أشار )

ال يثقوف فيها، ورمبا يرجع ذلك إىل تعدد األيدولوجيات الي تتبعها القنوات الفضائية الليبية، 
، وخاصة بعد ظهور القنوات اخلاصة على ادلشهد اللييب، وبكثرة والي دائمًا ما تكوف متحيزة

وال دتثل إال اجلهة التابعة ذلا. أو مبعىن أصح الداعمة ذلا، مما سبب ذلا عدـ ادلوضوعية يف 
نقلها لألحداث اجلارية وأفقدىا الكثًن من الشفافية يف تناوذلا للقضايا الشائكة، الي يعاين 

وف منها وال منها أبناء الوطن الواحد والي من أذنها "ادلصاحلة الوطنية" مما جعل الكثًنين ينفر 
%( من أفراد العينة بأهنم يثقوف فيها إىل حد ما. ومن قالوا 45.9يثقوف فيها، بينما أفاد )

 %( من أفراد العينة. 12.5بأهنم يثقوف فيها بلغت نسبتهم )
 عتماد عينة الدراسة على القنوات الفضائية الليبيةا( مدى 6جدول )

 في متابعة قضية المصالحة الوطنية.
 النسبة التكرار الفئة

 %12.5 15 دائماً ما أعتمد عليها
 % 30 36 أحياناً ما أعتمد عليها

 %57.5 69 ال أعتمد عليها
 %111 121 المجموع

تشًن بيانات اجلدوؿ السابق إىل إرتفاع نسبة من ال يعتمدوف على القنوات الفضائية 
%( 57.5العينة. حيث بلغت نسبتهم )الليبية يف متابعتهم لقضية ادلصاحلة الوطنية بٌن أفراد 

من أفراد العينة وىي نسبة مرتفعة مقارنة باخليارات األخرى . ورمبا يرجع ذلك إىل عدـ ثقتهم 
( مما جعلهم ال يعتمدوف عليها يف متابعة قضية ادلصاحلة 5فيها كما ىو مبٌن باجلدوؿ رقم )

رتبة الثانية وبلغت نسبتهم الوطنية. وجاءت نسبة من أحيانًا ما يعتمدوف عليها يف ادل
%( من أفراد العينة. وأخًنًا جاءت نسبة من يعتمدوف عليها منخفضة حيث بلغت 30)
 %( من أفراد العينة.12.5)

 
 



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقشه ملؤمتر العلني األول ا  

 

     44    
 

 ( مدى قدرة البرامج الحوارية المقدمة في القنوات الفضائية الليبية7)جدول 
 .على إدارة قضية المصالحة الوطنية حسب وجهة نظر عينة الدراسة

 النسبة التكرار الفئة
 %17.5 21 قادرة

 %35.9 43 قادرة إىل حد ما
 %46.6 56 غًن قادرة
 %111 121 المجموع

يتضح من بيانات اجلدوؿ السابق رأي أفراد العينة يف ما إذا كانت الربامج احلوارية 
أفاد ادلقدمة عرب القنوات الفضائية، قادرة على إدارة قضية ادلصاحلة الوطنية. حيث 

%( من أفراد العينة بأهنا غًن قادرة، وشنكن أف يرجع السبب يف ذلك إىل فشلها يف 46.6)
قيادة ىذه ادلرحلة وذلك بنشرىا خلطابات الكراىية والتحريض، ولعملها بأساليب غًن منطقية 
من أجل إقناع وتأليب رأي عاـ على رأي عاـ آخر، دوف أف تراعي يف ذلك مصلحة الوطن 

مما جعل أفراد العينة يروف بأهنا غًن قادرة على إدارة قضية ادلصلحة الوطنية، ومن  وادلواطن،
%( من أفراد العينة. ومن يروف بأهنا قادرة  35.9يروف بأهنا قادرة إىل حد ما جاءت نسبتهم)

 %( من أفراد العينة.17.5كانت نسبتهم منخفضة مقارنًة باخليارات األخرى حيث بلغت )
 رضا أفراد العينة فيما تقدمة البرامج الحوارية في( مدى 8جدول )

 القنوات الفضائية الليبية فيما يخص المصالحة الوطنية.
 النسبة التكرار الفئة

 %10.8 13 راض عنها دتاماً 
 %32.5 39 راض عنها إىل حد ما

 %56.7 68 غًن راض
 %111 121 المجموع

 أفراد العينة، اللذين ىم غًن راضٌن عن ماتشًن نتائج اجلدوؿ السابق إىل إرتفاع نسبة 
%( من 56.7يقدـ يف الربامج احلوارية فيما يتعلق بادلصاحلة الوطنية حيث بلغت نسبتهم )

%( من أفراد العينة 32.5أفراد العينة وىي نسبة مرتفعة مقارنًة بالنسب األخرى. بينما أشار)
 %(10.8ضوف عنها دتاماً بلغت نسبتهم )الوا بأهنم راػػػبأهنم راضوف عنها إىل حد ما. ومن ق
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 من أفراد العينة.
 ( أبرز القضايا التي البد أن تناقشها البرامج الحوارية لتساعد9جدول )

 على تدعيم المصالحة الوطنية حسب وجهة نظر أفراد العينة.
 النسبة التكرار الفئة

 %37.5 45 نقساـعدـ الدعوة إىل اال
 %25 30 عودة الالجئٌن يف اخلارج
 %21.7 26 عودة ادلهجرين يف الداخل
 %15.8 19 سرعة زلاكمة ادلسجونٌن

 %111 121 المجموع

توضح بيانات اجلدوؿ السابق، رأي أفراد العينة يف أبرز القضايا، الي البد أف تناقشها 
الدعوة القنوات الفضائية الليبية يف برارلها احلوارية حيث جاءت يف ادلرتبة األوىل قضية عدـ 

%( من أفراد العينة. وشنكن أف يرجع السبب يف 37.5إىل االنقساـ حبيث بلغت نسبتها )
تصدرىا أوؿ القضايا إىل شعور أفراد العينة وخاصًة أهنم من الفئة الي يعوؿ عليها يف اجملتمع 
 بأذنية الوحدة والتماسك بٌن أبناء الشعب الواحد، وأف ادلستقبل احلقيقي لليبيا يكمن يف
وحدهتا ودتاسكها. بينما حلت يف الرتتيب الثاين قضية عودة الالجئٌن يف اخلارج والي بلغت 

%( من أفراد العينة، ويف ادلرتبة الثالثة قضية عودة ادلهجرين بالداخل وبلغت 25نسبتها)
%( من أفراد العينة، ويف ادلرتبة األخًنة جاءت قضية سرعة زلاكمة 21.7نسبتها )

 %( من أفراد العينة.15.8ة )ادلسجونٌن بنسب

 ( ثقة أفراد العينة في الشخصيات المقدمة من خالل11جدول )
 القنوات الفضائية الليبية والتي بدورها تناقش قضية المصالحة الوطنية.

 النسبة التكرار الفئة
 %11.7 14 أثق فيهم دتاماً 

 %29.2 35 أثق فيهم إىل حد ما
 %59.1 71 ال أثق فيهم
 %111 121 المجموع
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تشًن بيانات اجلدوؿ السابق، إىل إرتفاع نسبة من ال يثقوف يف الشخصيات ادلقدمة، 
%( منهم بأهنم ال يثقوف 59.1من خالؿ الفضائيات الليبية بٌن أفراد العينة. حيث أفاد )

فيها، ورمبا يرجع ذلك إىل إنعداـ أخالقيات ادلهنة لدى الكثًن من العاملٌن يف رلاؿ اإلعالـ، 
والي أوجدت لنا أزمة أخالقية يعيشها مقدمي الربامج احلوارية، مما أفقدىم الكثًن من ادلعايًن 
والقيم العليا الي تقـو عليها العملية اإلعالمية. ناىيك عن عدـ جتردىم من األىواء 

%( من 29.2الشخصية الي دائما ما جندىا تتفق مع سياسة القناة ومالكيها، بينما أشار )
%( من 11.7العينة بأهنم يثقوف فيها إىل حد ما ، ومن يثقوف فيها بلغت نسبتهم ) أفراد

 أفراد العينة.
 ( وجهة نظر أفراد العينة في ما إذا كانت القنوات الفضائية الليبية11جدول )

 غلبت مصلحة الوطن في معالجتها لموضوع المصالحة الوطنية أم ال.
 النسبة التكرار الفئة

 %38.3 46 الوطنغلبت مصلحة 
 61.7% 74 مل تغلب مصلحة الوطن

 %111 121 المجموع
تشًن بيانات اجلدوؿ السابق، إىل ارتفاع نسبة من يروف بأف القنوات الفضائية مل  

تغلب مصلحة الوطن، يف برارلها احلوارية، حسب وجهة نظر أفراد العينة. حبيث 
%( منهم بأهنا مل تغلب مصلحة الوطن ورمبا يرجع ذلك إىل أيدولوجيات القناة 61.7أفاد)

ثر من جدوؿ سابق. ومن يروف بأهنا قد غلبت مصلحة ومالكيها، كما ذكرنا ذلك يف أك
 %( من أفراد العينة.38.3الوطن كانت نسبتهم )

 نتائج الدراسة الميدانية:
 انتهت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج أهمها:

اخنفاض نسبة من يشاىدوف القنوات الفضائية الليبية، حيث بلغت نسبة من يشاىدوهنا  -1
%( من أفراد العينة، بينما بلغت نسبة من أحيانًا ما يشاىدوهنا 14.2)بشكل دائم 

%( 28.3%( من أفراد العينة، يف حٌن بلغت نسبة من يشاىدوهنا بشكل دائم )57.5)
 من أفراد العينة.
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جاء ترتيب ادلبحوثٌن للقنوات الفضائية الليبية على النحو التايل: يف ادلرتبة األويل جاءت  -2
الفضائية بنسبة)  24%( من أفراد العينة، تليها قناة ليبيا 35ضائية بنسبة)الف 218قناة 

%( من أفراد العينة، ويف ادلرتبة الثالثة جاءت قناة احلدث الفضائية والي بلغت نسبتها 20.9
%( من 10.9%( من أفراد العينة، ويف ادلرتبة الرابعة قناة ليبيا الرمسية بنسبة بلغت )14.1)

%( 7.5أما يف ادلرتبة اخلامسة جاءت قناة ليبيا روحها الوطن وبنسبة بلغت ) أفراد العينة،
%( من أفراد العينة، واحتلت 6.6بنسبة ) TVمن أفراد العينة، وسادسًا جاءت قناة ليبيا

 %( من أفراد العينة.5ادلرتبة األخًنة قناة ليبيا الوطن والي بلغت نسبتها)
أفراد العينة يروف أف القنوات الفضائية الليبية أحياناً  %( من53.3تشًن النتائج إىل أف ) -3

%( منهم بأهنا ال تتطرؽ 30ما تتطرؽ للمصاحلة الوطنية يف برارلها احلوارية، بينما أشار )
 %( من أفراد العينة.16.7ذلا، ومن قالوا بأهنا دائماً ما تتطرؽ ذلا بلغت نسبتهم )

وثٌن يثقوف فيما يقدـ يف القنوات الفضائية %( من ادلبح12.5تشًن النتائج إىل أف ) -4
%( من أفراد العينة بأهنم يثقوف فيها 45.9الليبية فيما سنص ادلصاحلة الوطنية، بينما أشار )
 %( من أفراد العينة.41.6إىل حد ما، ومن ال يثقوف فيها بلغت نسبتهم )

القنوات الفضائية %( من أفراد العينة ال يعتمدوف على 57.5نشًن النتائج إىل أف ) -5
الليبية يف متابعة قضية ادلصاحلة الوطنية، ومن يعتمدوف عليها إىل حد ما بلغت نسبتهم 

%( من أفراد العينة، ومن قالوا بأهنم دائمًا ما يعتمدوف عليها يف متابعة قضية ادلصاحلة 30)
 %( من أفراد العينة.12.5الوطنية بلغت نسبتهم )

%( من ادلبحوثٌن يروف بأف القنوات الفضائية الليبية قادرة 17.5تشًن النتائج إىل أف ) -6
على إدارة قضية ادلصاحلة الوطنية، ومن قالوا بأهنا قادرة إىل حد ما كانت نسبتهم 

 %( من أفراد العينة بأهنا غًن قادرة.46.6%( من أفراد العينة. وأفاد )35.9)
 راضٌن عن ما يقدـ يف الربامج %( من أفراد العينة غًن56.7تشًن النتائج إىل أف ) -7

%( من أفراد العينة بأهنم راضٌن عنها 32.5احلوارية فيما سنص ادلصاحلة الوطنية، وأشار )
 %( من أفراد العينة.10.7إىل حد ما، ومن قالوا بأهنم راضٌن عنها دتاماً كانت نسبتهم )

حلوارية ادلقدمة يف القنوات جاء ترتيب ادلبحوثٌن للقضايا الي البد أف تناقشها الربامج ا -8
الفضائية الليبية على النحو التايل: يف ادلرتبة األويل جاءت قضية عدـ الدعوة لإلنقساـ والي 
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%( من أفراد العينة، تلتها يف ادلرتبة الثانية قضية عودة الالجئٌن يف 37.5بلغت نسبتها)
الثالثة جاء قضية عودة ادلهجرين %( من أفراد العينة، أما يف ادلرتبة 25اخلارج وكانت نسبتها)

%( من أفراد العينة، ويف ادلرتبة األخًنة جاءت قضية سرعة 21.7يف الداخل بنسبة بلغت )
 %( من أفراد العينة.15.8زلاكمة ادلسجونٌن بنسبة بلغت )

تشًن النتائج إىل إرتفاع نسبة من ال يثقوف يف الشخصيات ادلقدمة يف القنوات الفضائية  -9
%( من 29.2%( من أفراد العينة، بينما أشار )59.1حبيث بلغت نسبتهم ) الليبية

 %( من11.7وف فيها كانت نسبتهم )ػػػػػػػػد ما، ومن ال يثقػػػػػػادلبحوثٌن بأهنم يثقوف فيها إىل ح
 أفراد العينة.

 %( من أفراد العينة يروف بأف القنوات الفضائية الليبية يف61.7تشًن النتائج إىل أف ) -10
برارلها احلوارية مل تغلب مصلحة الوطن يف معاجلتها ذلا، ومن قالوا بأهنا غلبت مصلحة 

 %( من أفراد العينة.38.3الوطن كانت نسبتهم )
 مقترحات الدراسة:

العمل على تكوين جلنة متخصصة ىي الي تفرز ادلواضيع الي ينبغي البحث فيها  -1
 وخاصًة للربامج ادلقدمة عرب القنوات الفضائية.ومعاجلتها وتقدشنها للجمهور ادلتلقي، 

 ضرورة التخطيط ادلسبق ألي برنامج حواري يقدـ سواء أكاف اجلمهور عاـ أو خاص. -2
العمل على إعطاء دورات تدريبية دلقدمي الربامج احلوارية وخاصًة من تتوفر فيهم صفات  -3

 ادلقدـ الناجح، ليتولوا ىذه الربامج كل حسب اختصاصو.
ضرورة معرفة أراء اجلمهور ادلستهدؼ من الربامج احلوارية وما ينقصهم وما يلـز تقدشنو  -4

 ذلم وذلك بإجراء البحوث ادليدانية.
العمل على تطبيق أقصى العقوبات على مقدمي الربامج احلوارية يف حالة خروجهم عن  -5

 اً.ادلألوؼ وإخالذلم بأخالقيات ادلهنة ادلتعارؼ عليها دولياً وزللي
 الخاتمة:

يف إطار ما ىدؼ إليو البحث فقد تبٌن من خالؿ العرض السابق أف الربامج احلوارية 
يقصد هبا الربامج ادلباشرة الي تقدـ عرب القنوات الفضائية سواء أكانت حكومية أو خاصة، 

تقارير وجتمع يف تقدشنها بٌن الربامج واألحاديث ادلباشرة واحلوارات وادلناقشات وادلناظرات وال
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ادلصورة، والي دائمًا ما جندىا تبحث يف موضوع أو قضية يثار حوذلا اجلدؿ ويتم فيها 
ادلسؤولٌن وادلتخصصٌن وكذلك اجلمهور داخل األستوديو أو عن طريق اللقاءات  استضافة

اخلارجية واالتصاالت اذلاتفية، هبدؼ معاجلة ادلوضوعات أو القضايا ادلطروحة للنقاش. كما 
البحث أىم الصفات الي البد أف تتوفر يف ادلقدـ الناجح لضماف جناح الرسالة أوضح 

اإلعالمية ووصوذلا بكل سهولة ويسر إىل ادلتلقي والذي يُعد اذلدؼ األساسي من ىذه 
الربامج. كما كشف البحث عن أىم ادلراحل الي دتر هبا عملية إعداد الربامج احلوارية مثل 

ديد الغاية والغرض اخلاص منو، وكذلك جتميع البيانات وادلعلومات إختيار موضوع احلوار وحت
ذات الصلة مبوضوع احلوار الذي يتطلب إدلاـ األطراؼ ادلشاركة فيو بقدر وافر من ادلعلومات. 
وأيضًا بينا يف ىذا البحث أىم عوامل النجاح ألي برنامج حواري والي منها موضوع حلقة 

األساليب ادلميزة الي البد أف يسًن عليها مقدـ الربامج والي  الربنامج وطريقة إعداده، وأىم
يستخدـ فيها أىم الوسائل ادلساعدة من تقارير مفصلة تدعم موضوع احللقة ورسـو بيانية 

 ورسـو الكمبيوتر وغًنىا من الوسائل اإليضاحية الي تساعد يف جذب إنتباه ادلشاىد.
اإلطار النظري تصنيفات الربامج احلوارية كما أوضح البحث يف اجلزئية األخًنة من 

 والي إستندت على أساسٌن رئيسٌن ذنا التصنيف العاـ والتصنيف اخلاص للربامج احلوارية.
وأختتم البحث بدراسة ميدانية مت إجرائها على عينة من طالب اجلامعات الليبية 

ػػ جامعة إجدابيا، والي  وادلتمثلة يف ثالث جامعات ليبية ىي ػػ جامعة سرت ػػ جامعة مصراتة
تبٌن من خالذلا ضعف أداء وسائل اإلعالـ الليبية وادلتمثلة يف ) القنوات الفضائية( وفشلها 
يف رأب الصدع ودللمة شتات الوطن اجلريح بعدـ استغالذلا للربامج احلوارية الي تساعد يف 

صًة وأف ىذه الربامج تقريب وجهات النظر وتضيق شقة اخلالؼ بٌن أبناء الوطن الواحد، خا
 تعتمد على احلوار كوسيلة للتفاىم يف ىذا العصر.
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 معاجلة الصحف االلكرتوىية للقضايا السياسية يف ليبيا

 دراسة حتليلية

                                                            
  إبراهيم سالم محمد اشتيويد.                                                                            
            الزيتونة/ جامعة اإلعالمالفنون و كلية                                                                           

 
 مقدمة

االلكًتونية من الوسائل اإلعالمية اليت تقوم بدوٍر فّعال يف تكوين تعترب الصحافة 
الرأي العام والتأثري فيو، وتشكيل اجتاىات األفراد رمو العديد من القضايا واألحداث احمليطة 
هبم.  وقد ازداد انتشار الصحافة االلكًتونية يف ظل تراجع نسبة قراء الصحف الورقية يف 

ليبيا، وأخذت مكاهنا يف مقدمة وسائل اإلعالم يف نقل املعلومات  الوطن العريب ومن بينها
املرتبطة باألحداث والوقائع ومعاجلة القضايا املختلفة وتقوم بتفسريىا وحتليلها، ودتلك القدرة 
على توجيو مشاعر األفراد حسب االجتاه الذي تريده، ويساعدىا يف ذلك قدرهتا علي 

 هور عريض متباين االجتاىات.توصيل الرسائل اإلعالمية إىل مج
وتُعد القضايا السياسية من أبرز القضايا اليت تتصدر اىتمامات الصحافة االلكًتونية 
بسبب املتغريات السياسية اليت حدثت يف العديد من الدول العربية يف فًتة ما يسمى بالربيع 

اسية ومتابعة أخبارىا العريب واليت طالت ليبيا أيضا، مستغلة اىتمام املواطن بالقضايا السي
 ومعرفة أدق تفاصيلها.

م حتت نظام سياسي مغايرا دتاما 2011ونظرا ملا كانت تعيشو ليبيا يف فًتة ما قبل 
لألنظمة السائدة يف الوطن العريب والعامل، فإن املشهد السياسي فيها أصبح غامًضا وغري 

م، والذي 2011واضًحا، دما أدى إىل االنقسام السياسي الذي تشهده ليبيا يف فًتة ما بعد 
 مجيع اجاالت ونواحي ايحياة اليت دت  املواطن، فقد أجرى الباح  دراسة ذمم عنو توترًا يف

حتليلية على عينة من الصحف االلكًتونية يف ليبيا؛ للتعرف على كيفية معاجلتها للقضايا 
السياسية، ومصادر مادهتا الصحفية ، واجتاه مضموهنا والوظائف اليت تؤديها، وطريقة عرضها 

يب اإلقناع املستخدمة، ومدي توازن املادة الصحفية يف معاجلة للقضايا السياسية وأسال
 القضايا السياسية.  
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وقد سعى الباح  يف ىذه الدراسة إىل إتباع أس  وقواعد البح  العلمي وخطواتو 
يف حماولة منو للوصول إىل نتائج أقرب إىل املوضوعية، واملسامهة يف تقدمي دراسة علمية يتم 

 كيفية معاجلة الصحافة االلكًتونية للقضايا السياسية يف ليبيا.  التعرف من خالهلا على
 :مشكلة الدراسة

وجود حكومتني ــــ ايحكومة املؤقتة تتبع اجل  تشهد ليبيا انقساًما سياسيًّا من خالل 
يف الغرب اللييب ــــ  النواب يف الشرق اللييب، وحكومة الوفاق الوطين تتبع اجملل  األعلى للدولة

دما أدى إىل اختالف وتباين الرؤى السياسية واالجتاىات رمو بناء دولة يسودىا القانون ويعم 
فيها النظام واألمن واألمان، ويف مثل ىذه الظروف تقوم وسائل اإلعالم املختلفة ومن بينها 

توجيهو رمو ما تريده من الصحف االلكًتونية بدور كبري وفّعال يف التأثري على الرأي العام و 
 خالل معاجلتها للقضايا واألحداث املختلفة، ومن أمهها القضايا السياسية.

ونظرا لعدم وجود صحف ورقية منتظمة الصدور يف ليبيا أثناء دراسة الباح ، ان مل 
تكن معدومة، واجتاه القراء بنسبة كبرية رمو الصحف االلكًتونية يف متابعتهم لألحداث 

املختلفة، وتأثريىا يف الرأي العام، باإلضافة إىل سهولة وصوهلا اىل املتلقي وبسرعة والقضايا 
ىائلة، رأى الباح  أنو يستوجب إجراء دراسة حتليلية من خالل حتليل مضمون عدد من 
الصحف االلكًتونية؛ وىو ما يُتيح معرفة الطريقة واألساليب الصحفية اليت تغطي هبا القضايا 

سية يف ليبيا، ومدى مسامهتها يف نشر ثقافة التسامح، ووضع ايحلول واألحداث السيا
والبدائل لتوحيد البالد حتت حكومة واحدة، وحماربة الفتنة ونبذ الكراىية والعنف بني أفراد 
الشعب اللييب، وقد أختار الباح  القضايا السياسية املتعلقة مبجل  النواب وايحكومة املؤقتة، 

ة وحكومة الوفاق الوطين؛ باعتبار أن ىذه القضايا تتصدر املشهد واجملل  األعلى للدول
ضوء ذلك بلور الباح  مشكلة الدراسة يف السياسي يف ليبيا أثناء دراسة الباح . ويف 

 التساؤل التايل:
 ما الكيفية اليت تعاجل هبا الصحف االلكًتونية القضايا السياسية يف ليبيا؟ -

 :أهداف الدراسة
 القضايا السياسية اليت تعاجلها الصحف االلكًتونية.التعرف على  -1
 إىل  وةــــــــــــــــافة التسامح والدعــــر ثقـــــــالتعرف على مدى تركيز الصحف االلكًتونية على نش -2
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 توحيد البالد.
الكشف عن املصادر اليت تعتمد عليها الصحف االلكًتونية يف معاجلتها للقضايا  -3

 السياسية.
 لتعرف على اجتاه املادة الصحفية يف الصحف االلكًتونية رمو القضايا السياسية. ا -4
 التعرف على وظيفة املادة الصحفية يف الصحف االلكًتونية يف معاجلتها القضايا -5

 السياسية.
أساليب اإلقناع اليت تستخدمها الصحف االلكًتونية يف معاجلتها للقضايا  التعرف على -6 

 السياسية.
 :الدراسات السابقة

 :(1)الفضائيات الليبية ودورها في الصراع السياسي والعسكري -1
استهدفت الدراسة التعرف على دور القنوات الفضائية الليبية يف أزمة الصراع السياسي 
والعسكري وتأثريىا يف الرأي العام،  وذلك من خالل دراسة حتليلية ميدانية، استخدم فيها 

الوصفي لتحليل مشكلة الدراسة ؛ ُمستخدًما استمارة استبيان للدراسة الباح  املنهج 
امليدانية لعينة من طلبة وأعضاء ىيئة التدري  باألكادديية الليبية للدراسات العليا بطرابل ، 
 واستمارة حتليل املضمون لتحليل عينة من نشرات األخبار يف قنايت ليبيا أوال، وليبيا األحرار.

سة التحليلية على أىم املوضوعات اليت تركز عليها نشرات األخبار وقد ركزت الدرا
اليت خضعت لتحليل املضمون، وحتديد آلية وأساليب تغطيتها، ومدى مصداقيتها وحتيزىا، 
واقتصرت دراسة الباح  التحليلية على القضايا املتعلقة مبجل  النواب، واملؤدتر الوطين،  

ات كل من جيش الكرامة وجيش فجر ليبيا، والدستور، والعمليات العسكرية ملا يُعرف بقو 
 وايحوار الوطين.

 وتوصلت الدراسة التحليلية إىل عدة نتائج أمهها ما يلي: 
تعتمد نشرات األخبار يف القناتني على االجتاه املؤيد عند تناوهلا ألخبار العمليات  -1

 ألخبار الطرف اآلخر. العسكرية للجهة املوالية هلا، واالجتاه املعارض عند تناوهلا
 عدم االىتمام بالتحليل وتقدمي ايحلول يف معاجلتها للقضايا واألحداث. -2
 رح املوضوعـــــة يف طــــدم الدقـــــبار ألسلوب التحيز وعــتلجأ القناتان يف تقدمي نشرات األخ -3
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رية لألزمة، مث الذي جاء يف املرتبة األوىل ألساليب اإلقناع املستخدمة يف التغطية اإلخبا
أسلوب املبالغة يف طرح املوضوع واستثارة العواطف يف املرتبة الثانية، كما جاء أسلوب أمثلة 
واقعية وأحداث حقيقية يف املرتبة الثالثة، يف حني جاء أسلوب أدلة وأرقام وحقائق وبيانات 

 يف املرتبة األخرية .
لي، حي  تناولت الدراستني وترتبط ىذه الدراسة بدراسة الباح  يف اجلزء التحلي

القضايا السياسية املتعلقة مبجل  النواب اليت جاءت ضمن القضايا السياسية اليت تناولتها  
 كل من الدراستني.
 :تساؤالت الدراسة

 ما القضايا السياسية اليت تعاجلها الصحف االلكًتونية حمل الدراسة؟ -1
االلكًتونية يف معاجلتها القضايا ما األشكال الصحفية املستخدمة يف الصحف  -2

 السياسية؟
ما املصادر اليت تعتمد عليها الصحف االلكًتونية حمل الدراسة يف معاجلتها للقضايا  -3

 واألحداث السياسية؟
 ما اجتاه املادة الصحفية يف الصحف االلكًتونية حمل الدراسة رمو القضايا السياسية؟  -4
 لصحف االلكًتونية يف معاجلتها القضايا السياسية؟ما وظيفة املادة الصحفية يف ا -5
 ما طريقة عرض القضايا السياسية يف الصحف االلكًتونية؟ -6
أساليب اإلقناع اليت تستخدمها الصحف االلكًتونية حمل الدراسة يف معاجلتها  ما -7

 للقضايا السياسية؟
الدراسة يف تناوهلا للقضايا ما مدى توازن املادة الصحفية يف الصحف االلكًتونية حمل  -8

 السياسية؟
 :تحديد المفاهيم الواردة في الدراسة

من خالهلا الصحف االلكًتونية حمل تقوم ىي الطريقة أو الكيفية اليت  المعالجة الصحفية:
الدراسة والتحليل برصد وحتديد وعرض القضايا السياسية، ونشرىا وفق رؤى وأساليب 

 الصحفية جتاىها. وأشكاالً صحفية تعك  سياستها
 الوسائل رأ عربـــــــتق إلكًتونياً  تصدر  صحيفة ىي الصحيفة اإللكًتونية :االلكترونية الصحف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A


 دراسة حتليلية معاجلة الصحف االلكرتوىية للقضايا السياسية يف ليبيا 

 

                                                                                                                        06         
 

االنًتنت وىي صورة خاصة من الوثائق االلكًتونية وهلا  وعادًة ما تصدر على ،ةااللكًتوني
نف  الشكل العام للصحف املطبوعة تقريباً. ولكوهنا بصورة الكًتونية فإن الصحيفة 

 البح  وحمركات البيانات قواعد يف إدخاهلا ديكن وصفية بيانات حتوي اإللكًتونية
وستقتصر دراسة  .املتخصصة لتسهيل الوصول إليها من قبل املهتمني مبجال الصحيفة

 الباح  على صحيفيت املرصد ، واملتوسط. 
: ىي القضايا السياسية اليت هتم املواطن اللييب ويتابعها، وقد ركزت دراسة القضايا السياسية

سياسية املتعلقة مبجل  النواب وايحكومة املؤقتة، واجملل  األعلى الباح  على القضايا ال
 .(2)للدولة وحكومة الوفاق الوطين

 :مجتمع الدراسة والعينة
يعترب حتديد اجتمع الدراسة والعينة واحًدا من اخلطوات اليت جيب على الباح  أن 

الظواىر، وعليو أن يتخذىا قبل الشروع يف أي دراسة علمية حول موضوع أو ظاىرة من 
حيدد اجملتمع الذي ستجرى عليو الدراسة حتديداً دقيقاً موضحاً حدوده وأبعاده، باإلضافة إىل 
إطاره الزمين، وحتديد العينة اليت سيتم إخضاعها للتحليل حىت يضمن بذلك صحة وسالمة 

سات تعميم نتائج الدراسة على مستوى ىذا اجملتمع، ويقصد مبجتمع الدراسة يف الدرا
التحليلية اليت تستخدم حتليل املضمون يف الصحافة بأنو مجيع الوحدات اليت يرغب الباح  
يف دراستها ويكون اجملتمع املبحوث يف حتليل املضمون ىو مجيع األعداد اليت صدرت من 

 .  (3)الصحيفة أو اجموعة الصحف اليت مت اختيارىا خالل فًتة الدراسة
ة املفردات املختارة من اجملتمع إلجراء الدراسة عليها، أما العينة فيقصد هبا اجموع

والعينة املمثلة ىي تلك العينة اليت تعك  بصورة دقيقة خمتلف خصائص وأوضاع اجتمع 
  .(4)البح  الذي سحبت منو

وقد دتثل اجتمع الدراسة يف صحيفيت املرصد الليبية، واملتوسط، ومت اختيار عينة من  
عشر عدًدا من كل صحيفة، حي  مت حتليل املضمون للمواد الصحيفتني بواقع مخسة 

م 1/2/2018الصحفية املنشورة فيها واملتعلقة بالقضايا السياسية حمل الدراسة يف الفًتة من 
 م.15/2/2018إىل 

 م لتكون صحيفة يومية1/1/2016تأسست صحيفة املرصد الليبية يف  أـــ صحيفة المرصد:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A8%D8%AD%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%A8%D8%AD%D8%AB
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االويل بالشأن اللييب من خمتلف نواحيو وزواياه، وبكل ما يتعلق  شاملة ومستقلة، تعين بالدرجة
   .(5)بو يف احمليطني اإلقليمي والدويل

ىي موقع إخباري شامل، يقدم خدمة إعالمية، وتتناول القضايا  ب ــ صحيفة المتوسط:
 ومدير ىامل، بن عبدالباسط الصحيفة حترير رئي واألحداث احمللية واالقليمية والدولية، 

 .(6)موج حنان التحرير
 :منهج الدراسة

تستوجب الدراسة استخدام منهج الدراسات املسحية، حي  يعترب منهج املسح من 
أبرز املناىج املستخدمة يف الدراسات اإلعالمية خاصة يف البحوث الوصفية، وىو من أىم 

التغريات اليت حتدث املناىج اليت يعتمد عليها يف الدراسات ايحالية لعدة أسباب من بينها أن 
يف اجملال اإلعالمي تتطلب ضرورة مالحقتها وتسجيلها باستمرار، وعدم االستناد إىل بيانات 

  .(7)ومعلومات وصفية مّرت عليها فًتة طويلة نسبيًّا
ويعتمد منهج املسح على التحليل من خالل معلومات كافية ودقيقة عن ظاىرة أو 

وذلك للحصول على نتائج علمية يتم تفسريىا بطريقة  موضوع حمدد يف فًتة زمنية معلومة،
 .(8)موضوعية ومبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاىرة

 أدوات جمع البيانات:
استخدم الباح  استمارة حتليل املضمون كأداة جلمع البيانات، حي  احتوت على 

استمارة حتليل فئات حتليل رئيسية وفرعية لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وقد خضعت 
 املضمون الختباري الصدق والثبات لضمان صالحيتها يف حتقيق أىداف الدراسة.

 :المعالجة اإلحصائية
بعد أن مت استخالص نتائج الدراسة التحليلية قام الباح  بتفريغ البيانات يف جداول 

الختصار البيانات وحتويلها إىل تكرارات ونسب املئوية؛ باعتبارىا وسيلة ، التوزيع التكراري
، وتوجد عدة طرق (9)ووضعها يف حيز مناسب ، دُيّكن من اإلحاطة هبا من مجيع جوانبها

لعرض البيانات وحتليلها، من بينها الطريقة اإلنشائية اليت يذكر فيها الباح  التكرارات 
البيانات والنسب املئوية بالطريقة اإلنشائية، وطريقة اجلداول اإلحصائية اليت يتم فيها عرض 

 رارات والنسبــــــــــداول تتكون من صفوف وأعمدة حتتوي على البيانات والتكــــــــالل جـــــــمن خ
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 .(10)املئوية
ا، حي  استخدم التكرارات والنسب املئوية يف وقد استخدم الباح  الطريقتني معً 

 تكرار ونسبة التعبري عن نتائج التحليل لكل صحيفة من صحيفيت الدراسة، وذلك حبساب
كل فئة من الفئات اليت احتوهتا استمارة حتليل املضمون، ووضعها يف جداول عرض وحتليل 
البيانات، مع التفسري لكل الدالالت واملؤشرات الرقمية يف اجلداول اليت تضمنت فئات حتليل 

  املضمون.
 :عرض وتحليل البيانات

 .في صحيفتي الدراسة القضايا السياسية المنشورة (1) الجدول 

 الصحيفة
 القضايا

 المجموع المتوسط المرصد
 % ك % ك % ك

 34.1 147 41.2 91 26.7 56 اجل  النواب وايحكومة املؤقتة
 65.9 284 58.8 130 73.3 154 اجملل  األعلى للدولة وحكومة الوفاق

 122 131 122 001 122 012 المجموع

مبجل  ( أن اجملموع الكلي للقضايا السياسية املتعلقة 1) توضح بيانات اجلدول رقم
املنشورة يف الصحيفتني حمل  اجملل  األعلى للدولة وحكومة الوفاق، و النواب وايحكومة املؤقتة

اجملل  األعلى قضية، وقد جاءت نسبة القضايا املتعلقة ب 431الدراسة والتحليل قد بلغ 
مبجل  النواب وايحكومة املؤقتة، قضايا املتعلقة أعلى من نسبة ال للدولة وحكومة الوفاق

 %.65.9حي  بلغت 
وعلى صعيد نتائج حتليل املضمون لكل صحيفة من الصحيفتني توضح بيانات  

سجلت  اجملل  األعلى للدولة وحكومة الوفاقاجلدول نفسو، أن نسبة القضايا املتعلقة ب
%، ويف صحيفة املتوسط 73.3النسبة األعلى أيًضا، فقد بلغت يف صحيفة املرصد 

58.8.% 
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 أشكال التحرير الصحفي المستخدمة  (0)الجدول 
 .المنشورة في صحيفتي الدراسة في معالجة القضايا السياسية

 الصحيفة
 األشكال التحريرية المستخدمة

 المجموع المتوسط المرصد
 % ك % ك % ك

 88.4 381 91 201 85.7 180 اخلرب الصحفي
 9.3 40 5.4 12 13.3 28 التقرير الصحفي
 2.3 10 3.6 8 1 2 املقابلة الصحفية

 122 131 122 001 122 012 المجموع

بنسبة كبرية على اخلرب  ( اعتماد صحيفيت الدراسة2توضح بيانات اجلدول رقم )
اجملل  ، و مبجل  النواب وايحكومة املؤقتةالصحفي يف تناوهلما للقضايا واألحداث املتعلقة 

 األعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطين، حي  بلغت نسبة استخدام الصحيفتني للخرب
، أما بالنسبة لبقية أشكال التحرير الصحفي، فان %88.4الصحفي يف اجملموع العام 

الصحيفتني استخدمت كل من التقرير الصحفي واملقابلة الصحفية بنسبة قليلة، بينما مل 
مبجل  للقضايا واألحداث املتعلقة تستخدم بقية أشكال التحرير الصحفي يف تناوهلما 

الوفاق، وعلى مستوى كل صحيفة اجملل  األعلى للدولة وحكومة ، و النواب وايحكومة املؤقتة
من صحيفيت الدراسة، فقد سجل اخلرب الصحفي أيضا أعلى نسبة يف األشكال الصحفية 

% يف صحيفة املتوسط، ويف صحيفة املرصد بلغت نسبتو 91املستخدمة، حي  سجل 
%. وبالنسبة الستخدام الصحيفتني للمقابلة الصحفية جاءت أغلبها من خالل 85.7

مثل يف صحف عربية وقنوات فضائية، ففي صحيفة املرصد تكررت املقابلة مصادر أخرى تت
الصحفية مرتني، واحدة مصدرىا صحيفة مصرية واألخرى قناة فضائية أجنبية، أما صحيفة 
املتوسط فقد أجرت مرة واحدة مقابالت صحفية، وبقية املقابالت جاءت من خالل 

 الصحف العربية والقنوات الفضائية.
  أن اعتماد الصحيفتني على اخلرب الصحفي بنسبة عالية جدًّا، مقابل ويرى الباح

غياب املقال الصحفي بأنواعو، قد حيصر وظيفة الصحيفتني يف اإلخبار عن األحداث، وقد 
 الد حتت حكومة واحدة، ونبذ الكراىيةـــــــوة إىل توحيد البــــــــتقل أو تغيب وظيفة التوعية والدع
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 ن ىذه الوظائف غالبا يؤديها املقال الصحفي بشىت أنواعو.ونشر التسامح ؛ أل

 مصادر المادة الصحفية للقضايا السياسية (3)الجدول 
 .المنشورة في صحيفتي الدراسة

 الصحيفة
 مصادر المادة الصحفية

 المجموع المتوسط المرصد
 % ك % ك % ك

 18.1 78 35.3 78 صفر صفر احملرر الصحفي
 6.5 28 صفر صفر 13.3 28 االنباء الليبيةوكالة 

 3.2 14 صفر صفر 6.7 14 وكاالت أنباء أجنبية
 6.5 28 11.8 26 1 2 صحف عربية

ائية
فض

ت 
قنوا

 

 5.3 23 صفر صفر 10.9 23 قنوات فضائية ليبية
 0.5 2 صفر صفر 1 2 قنوات فضائية عربية
 0.7 3 صفر صفر 1.4 3 قنوات فضائية أجنبية

 12.8 55 5.9 13 20 42 التواصل واإلعالم حبكومة الوفاقإدارة 
 3.2 14 صفر صفر 6.7 14 املكتب اإلعالمي جملل  الدولة

 15.1 65 17.6 39 12.3 26 مسئولون
 22 95 17.6 39 26.7 56 قرارات وبيانات
 6.1 26 11.8 26 صفر صفر اجّهلة املصدر
 122 131 122 001 122 012 المجموع

(  تنوع املصادر اليت تعتمد عليها صحيفة املرصد 3يتضح من خالل اجلدول رقم )
اجملل  األعلى ، و مبجل  النواب وايحكومة املؤقتةيف تناول ومعاجلة القضايا السياسية املتعلقة 

للدولة وحكومة الوفاق الوطين، ومل تسجل فيها األخبار اجهولة املصدر واجّهلة املصادر أي 
حني سجلت األخبار اجّهلة املصادر يف صحيفة املتوسط نسبة بلغت  يفنسبة تذكر، 

، أكدت ، ذكر مصدر مقّرب%، وجاءت بصيغ خمتلفة مثل )افادت مصادرنا اخلاصة11.8
دما يعين أن املصادر معروفة للصحيفة ولكنها ال تفصح  ،مصادر مطّلعة، ذكر شاىد عّيان(

 عنها ، ولذلك تكون اجهولة للمتلقي.
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بة للقضايا مبينة املصادر اليت تناولتها الصحفيتني ، فقد أظهرت بيانات اجلدول وبالنس
نفسو اعتماد صحيفة املتوسط بدرجة عالية على احملرر الصحفي الذ سجل كمصدر لألخبار 

يف حني مل تعتمد صحيفة املرصد على احملرر  %، 35.3واملعلومات للصحيفة نسبة بلغت 
اجلدول أيضا اختالف بني الصحيفتني يف بعض  كمصدر لألخبار. وسجلت بيانات

املصادر حي  مل تسجل أي نسبة تذكر يف صحيفة املتوسط للمصادر املتمثلة يف وكاالت 
االنباء والقنوات الفضائية واملكتب اإلعالمي جملل  الدولة، مقابل اعتماد صحيفة املرصد 

 على ىذه املصادر بنسب متفاوتة. 
نسب متقاربة يف اعتماد الصحيفتني عليها فتمثلت يف )إدارة أما املصادر اليت سجلت 

التواصل واإلعالم حبكومة الوفاق، والقرارات والبيانات(، وُيالحظ أن الصحيفتني مل تسجل 
فيهما أي نسبة تذكر ملصدر من مصادر اجل  النواب وايحكومة املؤقتة، على الرغم من أن 

 ني يف اجل  النواب وايحكومة املؤقتة.بعض املعلومات مت ايحصول عليها من مسئول
 السياسيةاتجاه المادة الصحفية نحو القضايا  ـــ أ( 1)الجدول 

 المتعلقة بمجلس النواب والحكومة المؤقتة
 الصحيفة

 اتجاه المضمون
 المجموع المتوسط المرصد

 % ك % ك % ك
 8.8 13 14.3 13 صفر صفر إجيايب
 53.7 79 71.4 65 25 14 حمايد
 37.5 55 14.3 13 75 42 سليب

 122 111 122 11 122 65 المجموع

ـــ أ( أن االجتاه احملايد للمادة الصحفية يف صحيفة  4وضح بيانات اجلدول رقم )ت
، األعلى سجل النسبة املتعلقة مبجل  النواب وايحكومة املؤقتة السياسيةالقضايا  املتوسط رمو
االجتاه السليب للمادة الصحفية يف صحيفة املرصد %، يف حني سجل 71.4حي  بلغت 

املتعلقة مبجل  النواب وايحكومة املؤقتة النسبة األعلى، حي  بلغت  السياسيةالقضايا  رمو
% 14.3، يف حني سجل نسبة بلغت ل أي نسبة تذكر لالجتاه االجيايب%، ومل تسج75

 يف صحيفة املتوسط بالتساوي مع االجتاه السليب. 
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ويتضح من خالل معطيات نف  اجلدول أن أغلب املادة الصحفية املنشورة يف 
املتعلقة مبجل  النواب وايحكومة  السياسيةصحيفة املرصد جاء اجتاىا سليب رمو القضايا 

 املؤقتة، خاصة وأن االجتاه االجيايب مل يسجل أي نسبة.
 سياسيةالاتجاه المادة الصحفية نحو القضايا  ـــ ب( 1)الجدول 

 .المتعلقة بالمجلس األعلى للدولة وحكومة الوفاق
 الصحيفة

 اتجاه المضمون
 المجموع المتوسط المرصد

 % ك % ك % ك
 19 54 صفر صفر 35.1 54 إجيايب
 52.5 149 70 91 37.6 58 حمايد
 28.5 81 30 39 27.3 42 سليب

 122 081 122 132 122 161 المجموع

ـــ ب( أن االجتاه احملايد للمادة الصحفية املنشورة يف  4) توضح بيانات اجلدول رقم
سجل  املتعلقة باجملل  األعلى للدولة وحكومة الوفاق السياسيةالقضايا  صحيفة املتوسط رمو

% وىي نسبة متقاربة جدا للنسبة اليت ًسجلت يف 70النسبة األعلى أيضا، حي  بلغت 
السليب للمادة الصحفية املنشورة يف نف   ـــ أ(، يف حني سجل االجتاه 4اجلدول رقم )
املتعلقة باجملل  األعلى للدولة وحكومة الوفاق نسبة بلغت  السياسيةالقضايا  الصحيفة رمو

 %، ومل تسجل أي نسبة تذكر لالجتاه االجيايب.30
املتعلقة  السياسيةأما يف صحيفة املرصد فقد سجل االجتاه االجيايب رمو القضايا 

ـــ أ(  4)باجملل  األعلى للدولة وحكومة الوفاق نسبة مغايرة دتاما ملا جاء يف اجلدول رقم 
، يف حني سجل االجتاه االجيايب يف اجلدول الذي مل تسجل فيو أي نسبة لالجتاه االجيايب

 املتعلقة باجملل  % بالنسبة للقضايا السياسية35.1نسبة بلغت   ـــ ب( 4) ايحايل رقم
 األعلى للدولة وحكومة الوفاق.

ويالحظ من خالل بيانات اجلدول نفسو أن النسبة متقاربة بني االجتاىني االجيايب 
املتعلقة باجملل   القضايا السياسية واحملايد للمادة الصحفية املنشورة يف صحيفة املرصد رمو

%، 27.3لغت األعلى للدولة وحكومة الوفاق، بينما سجل االجتاه السليب نسبة أقل ب
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%، وىي أعلى من النسبة اليت 30ونف  االجتاه سجل يف صحيفة املتوسط نسبة بلغت 
 ـــ أ(. 4)ُسجلت يف اجلدول رقم  

 وظيفة المادة الصحفية للقضايا السياسية (6) جدوللا
 .المنشورة في صحيفتي الدراسة

 الصحيفة
 وظيفة المادة الصحفية

 المجموع المتوسط المرصد
 % ك % ك % ك

 68.9 297 70.6 156 67.1 141 اإلخبار عن األحداث والوقائع
 30.9 133 28.9 64 32.9 69 تفسري األحداث والوقائع وحتليلها

 0.2 1 0.5 1 صفر صفر الدعوة إىل توحيد البالد حتت حكومة واحدة
 122 131 122 001 122 012 المجمـــــــــــــــوع

( أن وظيفة اإلخبار عن األحداث والوقائع ىي 5تشري معطيات اجلدول رقم )
الدراسة،  السياسية املنشورة يف صحيفيتاألكثر تكرارًا يف وظيفة املادة الصحفية للقضايا 

وجاءت يف املرتبة األوىل يف اجملموع العام، وكذلك على مستوى كل صحيفة ، حي  بلغت 
%، وبفارق كبري جاءت يف املرتبة الثانية وظيفة تفسري 68.9النسبة يف اجملموع العام 

%، وجاءت ىذه الوظيفة يف املرتبة الثانية يف 30.9األحداث والوقائع وحتليلها بنسبة بلغت 
 صحيفيت الدراسة أيًضا.

% يف 67.1وقد سجلت وظيفة اإلخبار عن األحداث والوقائع نسبة بلغت 
%، أما وظيفة الدعوة إىل 70.6نسبة بلغت  وسجلت يف صحيفة املتوسط ،صحيفة املرصد

% يف صحيفة املتوسط من خالل 0.5توحيد البالد حتت حكومة واحدة فلم تتعد نسبتها 
 تكرار واحد فقط، يف حني مل تسجل أي نسبة يف صحيفة املرصد.

ومن خالل بيانات اجلدول نفسو يتضح عدم قيام صحيفيت الدراسة بوظائف التوعية 
وة إىل توحيد البالد حتت حكومة واحدة، واالكتفاء بنشر األخبار والتفسري السياسية والدع

والتحليل، على الرغم من أن الصحافة بشكل عام ال تقتصر وظائفها على اإلخبار والتفسري 
فقط، بل هلا وظائف أخرى مهمة مثل الدعوة اىل اختاذ مواقف او التوجيو والتوعية ونشر 

 احملبة والتسامح.
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 طريقة عرض المادة الصحفية للقضايا السياسية (5جدول )لا
 .المنشورة في صحيفتي الدراسة

 الصحيفة
 طريقة عرض القضايا

 المجموع المتوسط المرصد
 % ك % ك % ك

 68.9 297 70.6 156 67.1 141 عرض القضايا بدون حتليل
 9.3 40 11.8 26 6.7 14 حتليل القضايا دون تقدمي ايحلول

 21.8 94 17.6 39 26.2 55 إجياد ايحلولالقضايا مع  حتليل
 122 131 122 001 122 012 المجموع

لقضايا السياسية املتعلقة ( أن أغلب املادة الصحفية ل6تبني معطيات اجلدول رقم )
اجملل  األعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطين املنشورة يف ، و مبجل  النواب وايحكومة املؤقتة
بدون حتليل، سواء يف اجملموع العام أو يف كل صحيفة، حي   صحيفيت الدراسة مت عرضها
%، وبذلك احتلت املرتبة 68.9 ايا بدون حتليل يف اجملموع العامبلغت نسبة عرض القض

األوىل، وبفارق كبري جاءت طريقة حتليل القضايا مع اجياد ايحلول يف املرتبة الثانية يف اجملموع 
 %. 21.8العام بنسبة بلغت 

خيتلف ترتيب طريقة عرض القضايا يف كل صحيفة عن اجملموع العام، حي  ومل 
%، ويف 67.1سجلت طريقة عرض القضايا بدون حتليل يف صحيفة املرصد نسبة بلغت 

%، وقد جاءت ايحلول والبدائل للقضايا اليت مت حتليلها من 70.6صحيفة املتوسط 
، ومل تأت ايحلول والبدائل من الشخصيات اليت ال تتقلد أي مناصب سيادية يف الدولة

 القائمني باالتصال يف الصحيفتني.
( اخلاص بوظيفة املادة الصحفية املنشورة يف 5وبالرجوع لبيانات اجلدول السابق رقم )

صحيفيت، ُيالحظ تسجيل نف  النسبة لكل من وظيفة اإلخبار عن األحداث والوقائع، 
 وطريقة عرض القضايا بدون حتليل.

 
 



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقسه ملؤمتر العلني األول ا  

 

     66    
 

 أساليب اإلقناع المستخدمة في المادة الصحفية (1جدول )ال
 للقضايا السياسية المنشورة في صحيفتي الدراسة

 الصحيفة
 أساليب اإلقناع

 المجموع المتوسط المرصد
 % ك % ك % ك

عي
ضو

مو
 

 55.9 241 70.6 156 40.5 85 أمثلة وأحداث حقيقية
 15.5 67 5.4 12 26.2 55 أرقام وبيانات
 13 56 6.3 14 20 42 أدلة وبراىني

في
عاط

 

 9.3 40 5.9 13 12.8 27 أسلوب استثارة العواطف
 6.3 27 11.8 26 0.5 1 املبالغة يف طرح املوضوع

 122 131 122 001 122 012 المجمـــــــــــــــــــــوع
 %84.5 %82.4 %86.7 األسلوب الموضوعي
 %15.5 %17.6 %13.3 األسلوب العاطفي

( تفوق األسلوب املوضوعي على األسلوب 7بيانات اجلدول رقم )يتضح من خالل 
مبجل  لقضايا السياسية املتعلقة العاطفي يف أساليب اإلقناع املستخدمة يف املادة الصحفية ل

اجملل  األعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطين املنشورة يف صحيفيت ، و النواب وايحكومة املؤقتة
عام أو يف كل صحيفة، حي  بلغت نسبة اجموع أساليب اإلقناع الدراسة، سواء يف اجملموع ال

%،  يف حني بلغت نسبة أساليب اإلقناع 84.5ذات الطابع املوضوعي يف اجملموع العام  
%، وعلى مستوى كل صحيفة بلغت نسبة اجموع أساليب 15.5ذات الطابع العاطفي

صحيفة املتوسط %، ويف 86.7اإلقناع ذات الطابع املوضوعي يف صحيفة املرصد 
82.4.% 

وقد سجل أسلوب األمثلة الواقعية واألحداث ايحقيقية أعلى نسبة بني أساليب اإلقناع 
% حمتالًّ 55.9املستخدمة يف املادة الصحفية للقضايا السياسية املنشورة، حي  بلغت 

وبفارق كبري جاء أسلوب األرقام والبيانات يف املرتبة الثانية بنسبة بلغت بذلك املرتبة األوىل، 
15.5 .% 

 دة  يف ما يتعلق بأساليب اإلقناعـــــــوع إىل حتليل املضمون لكل صحيفة على حـــوبالرج
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املستخدمة، اتضح أن أسلوب األمثلة واألحداث الواقعية يف صحيفة املتوسط سجل نسبة 
على من النسبة املسجلة لنف  األسلوب يف صحيفة املرصد حي  %، وىي أ70.6بلغت 
 %.40.5بلغت 

ألسلوب األرقام % 26.2وقد رصدت بيانات اجلدول نفسو تسجيل نسبة بلغت 
يف حني مل تتعد نسبة ىذا االسلوب يف صحيفة املتوسط والبيانات يف صحيفة املرصد، 

5.4.% 
وسجل أسلوب األدلة والرباىني يف صحيفة املرصد نسبة أعلى من النسبة املسجلة يف 

% يف 6.3%، بينما بلغت 20صحيفة املتوسط أيًضا، حي  بلغت يف صحيفة املرصد 
 صحيفة املتوسط. 

أما بالنسبة لألسلوب العاطفي فقد سجل أسلوب استثارة العواطف نسبة بلغت 
على من النسبة املسجلة يف صحيفة املتوسط اليت بلغت % يف صحيفة املرصد وىي أ12.8
% يف صحيفة 11.8%، يف حني سجل أسلوب املبالغة يف طرح املوضوع نسبة بلغت 5.9

%، جاءت 0.5املتوسط، وىي أعلى من النسبة املسجلة يف صحيفة املرصد حي  مل تتعد 
 من تكرار واحد فقط.

لى األسلوب العاطفي، وىذه النتيجة ويتضح دما سبق عدم اعتماد صحيفيت الدراسة ع
اختلفت مع نتائج دراسة القنوات الفضائية ودورىا يف الصراع السياسي والعسكري يف ليبيا، 

، بينما تؤكد (11)حي  أظهرت الدراسة اعتماد القنوات الفضائية على االسلوب العاطفي
 ًما لألسلوب العاطفي.   ( أن الصحافة االلكًتونية اقل استخدا7بيانات اجلدول ايحايل رقم )

 التوازن في معالجة المادة الصحفية للقضايا السياسية (8جدول )ال
 .المنشورة في صحيفتي الدراسة

 الصحيفة
 التوازن في معالجة القضايا

 المجموع المتوسط المرصد
 % ك % ك % ك

 8.8 38 11.8 26 5.7 12 الًتكيز على جانب من القضية
 6.7 29 5.9 13 7.6 16 القضيةالًتكيز على بعض جوانب 

 84.5 364 82.3 182 86.7 182 الًتكيز على مجيع جوانب القضية
 122 131 122 001 122 012 المجموع
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(، أن 8يتضح من خالل التكرارات والنسب املئوية اليت رصدهتا بيانات اجلدول رقم )
يف توازن املادة الصحفية يف معاجلة  الًتكيز على مجيع جوانب القضية جاء يف املرتبة األوىل

اجملل  األعلى ، و مبجل  النواب وايحكومة املؤقتةلقضايا السياسية املتعلقة املادة الصحفية ل
للدولة وحكومة الوفاق الوطين املنشورة يف صحيفيت الدراسة، سواء يف اجملموع العام أو يف كل 

%، 86.7ويف صحيفة املرصد % يف اجملموع العام، 84.5صحيفة، مسجال نسبة بلغت 
 %.82.3ويف صحيفة املتوسط 

وسجلت بيانات اجلدول نفسو تقارب نسبة كل من الًتكيز على جانب واحد من 
القضية، وبعض جوانب القضية يف اجملموع العام، وعلى مستوى كل صحيفة أيًضا، وىذا 

تعاجل القضايا السياسية  يشري إىل أن أغلب املادة الصحفية املنشورة يف صحيفيت الدراسة واليت
اجملل  األعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطين، تركز ، و مبجل  النواب وايحكومة املؤقتةاملتعلقة 

 على مجيع جوانب القضية اليت تتم معاجلتها.
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 :نتائج الدراسة
 توصلت الدراسة يف ضوء أىدافها وتساؤالهتا إىل مجلة من النتائج، من بينها ما يلي: 

املنشورة  اجملل  األعلى للدولة وحكومة الوفاقجاءت نسبة القضايا السياسية املتعلقة ب -1
 مبجل  النواب وايحكومة املؤقتة.يف صحيفيت الدراسة أعلى من نسبة القضايا املتعلقة 

تعتمد الصحيفتان حمل الدراسة والتحليل على اخلرب الصحفي بنسبة كبرية يف تناوهلما  -2
اجملل  األعلى للدولة وحكومة ، و مبجل  النواب وايحكومة املؤقتةللقضايا واألحداث املتعلقة 

الوفاق الوطين، أما بالنسبة لبقية أشكال التحرير الصحفي، فقد استخدمت الصحيفتان كل 
لصحفي واملقابلة الصحفية بنسبة قليلة، مقابل عدم تسجيل أي نسبة لبقية من التقرير ا

مبجل  النواب وايحكومة للقضايا واألحداث املتعلقة أشكال التحرير الصحفي يف تناوهلما 
 اجملل  األعلى للدولة وحكومة الوفاق. ، و املؤقتة
تمد على احملرر كمصدر تنوع مصادر املادة الصحفية املنشورة يف صحيفة املرصد، ومل تع -3

لألخبار، بينما اعتمدت صحيفة املتوسط على احملرر الصحفي بنسبة كبرية كمصدر لألخبار 
واملعلومات املنشورة  فيها، ومل تسجل اي نسبة يف نف  الصحيفة لوكاالت األنباء كمصدر 

ا معلومة لألخبار واملعلومات. وقد دتيزت صحيفة املرصد بأن املادة الصحفية املنشورة فيه
% يف صحيفة 11.8املصادر، يف حني سجلت األخبار اجّهلة املصادر نسبة بلغت 

 املتوسط.
ـ أغلب املادة الصحفية املنشورة يف صحيفة املرصد جاء اجتاىا سليب رمو القضايا -4

املتعلقة مبجل  النواب وايحكومة املؤقتة، خاصة وأن االجتاه االجيايب مل يسجل أي  السياسية
القضايا  يف حني سجل االجتاه احملايد للمادة الصحفية يف صحيفة املتوسط رمورموىا،  نسبة

 السياسية املتعلقة مبجل  النواب وايحكومة املؤقتة النسبة األعلى.
أغلب املادة الصحفية املنشورة يف صحيفيت الدراسة جاء اجتاىا حمايًدا رمو القضايا  -5

للدولة وحكومة الوفاق، ويف صحيفة املتوسط مل يسجل  السياسية  املتعلقة باجملل  األعلى
 االجتاه االجيايب أي نسبة تذكر. 

عدم اىتمام صحيفيت الدراسة  بوظائف التوعية السياسية والدعوة إىل توحيد البالد حتت  -6
حكومة واحدة، واالكتفاء بنشر األخبار والتفسري والتحليل، على الرغم من أن الصحافة 
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قتصر وظائفها على اإلخبار والتفسري فقط، بل هلا وظائف أخرى مهمة مثل بشكل عام ال ت
 الدعوة اىل اختاذ مواقف او التوجيو والتوعية ونشر احملبة والتسامح.

أغلب املادة الصحفية للقضايا السياسية املتعلقة مبجل  النواب وايحكومة املؤقتة،  -7
نشورة يف صحيفيت الدراسة يتم عرضها بدون وحكومة الوفاق الوطين امل واجملل  األعلى للدولة

 حتليل.
تفوق األسلوب املوضوعي على األسلوب العاطفي يف أساليب اإلقناع املستخدمة يف  -8

اجملل  األعلى ، و مبجل  النواب وايحكومة املؤقتةلقضايا السياسية املتعلقة املادة الصحفية ل
 الدراسة. للدولة وحكومة الوفاق الوطين املنشورة يف صحيفيت

لقضايا السياسية تركز الصحيفتان بنسبة كبرية على مجيع جوانب القضية يف تناوهلما ل -9
اجملل  األعلى للدولة وحكومة الوفاق الوطين، دما ، و مبجل  النواب وايحكومة املؤقتةاملتعلقة 

 يعين أن ىناك توازن يف معاجلة املادة الصحفية املنشورة يف صحيفيت الدراسة.

 :المقترحات والتوصيات
 اسًتشاًدا بنتائج الدراسة قّدم الباح  عدًدا من املقًتحات والتوصيات، أمهها ما يلي:

 دمان ايحقائق والوقائع بشكلـــــاالىتمام بالتحقيق الصحفي واملقال التحليلي باعتبارمها يق -1
 ملوضوعات.مفصل ودقيق ويسامهان يف تقدمي ايحلول والبدائل للعديد من القضايا ا

ضرورة اىتمام الصحف االلكًتونية باستقاء املعلومات عن األحداث والقضايا من  -2
خمتلفة وموثوقًا فيها، واالبتعاد عن األخبار اجّهلة املصادر حرًصا على التنوع مصادر 
 واملصداقية.

إىل االىتمام بوظيفة التوعية والتوجيو وخاصة أن الصحافة االلكًتونية سريعة الوصول  -3
املتلقي ويسهل تناوهلا، وبالتايل جيب االستفادة من ىذه امليزة للصحافة االلكًتونية يف التوجيو 
والتوعية، وخاصة الدعوة إىل توحيد الصفوف ووحدة البالد حتت حكومة واحدة يتفق عليها 

الوظيفة اجلميع، ألن املرحلة  ايحرجة اليت دتر هبا البالد يف فًتة إجراء الدراسة حتتاج هلذه 
املتمثلة يف الدعوة إىل التسامح وتوحيد البالد واالتفاق على حكومة واحدة وحماربة الفتنة 

 والكراىية اليت تؤدي إىل انقسام البالد.
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على تكثيف الندوات وامللتقيات للقائمني باالتصال يف الصحافة االلكًتونية؛  العمل -4
لتحقيق التقارب، وتوجيو أقالمهم رمو خدمة الوطن، ووضع رؤى موحدة تساىم يف حتقيق 

 دور الصحافة االلكًتونية ووظائفها وأىدافها.
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 :والتعليقات الهوامش
الفضائيات الليبية ودورىا يف الصراع السياسي والعسكري، حب  منشور يف مركز حممد علي األصفر،  -1

  اجلزيرة للدراسات، متاح على الرابط التايل:
studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/02/201528113223744200.html 

 https://ar.wikipedia.org/wiki  ، الرابط:اللييب النواب اجل  -2
   https://ar.wikipedia.org/wiki ، الرابط:ـــ ايحكومة املؤقتة    
 https://ar.wikipedia.org/wiki ، الرابط:الدولة اجل ـــ     
 https://ar.wikipedia.org/wiki  ، الرابط:الوفاق الوطين حكومة ـــ    
عاطف عديل العبد، زكي أمحد زكي، األسلوب اإلحصائي واستخداماتو يف حبوث الرأي العام واإلعالم،  -3

 .211( ص1999الفكر العريب،  )القاىرة: دار
)القاىرة: 1شريف درويش اللبان، ىشام عطية عبد املقصود، مقدمة يف مناىج البح  اإلعالمي، ط -4

 .66(، ص 2008الدار العربية للنشر والتوزيع، 
5- https://almarsad.com.  
6- http://almotawaset.com. 

)القاىرة: عامل الكتب،  ،2مسري حممد حسني، حبوث اإلعالم ـ دراسات يف مناىج البح  العلمي، ط -7
 .148 - 147ص  ، ص(م1995

 ،(م1999)بريوت: دار وائل للنشر،  ،2حممد حممود الذنيبات، وآخرون، منهجية البح  العلمي، ط -8
 .46ص 
كامل فليفل، فتحي محدان، مبادئ اإلحصاء للمهن التجارية، )عمان/األردن: دار املناىج،    -9

 .20(، صم1995
)عمان/األردن: دار ، 1منظور تطبيقي، ط ،فايز مجعة النجار، وآخرون، أساليب البح  العلمي -10

 .270-269ص  ص(، م2013ايحامد للنشر والتوزيع، 
 .3لالطالع على نتائج الدراسة الرجوع إىل الصفحة رقم  -11
 

2-%20مجلس%20النواب%20الليبي،%20الرابط:%20
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/%20مجلس
https://ar.wikipedia.org/wiki/حكومة
https://ar.wikipedia.org/wiki/حكومة
https://almarsad.com/
http://almotawaset.com/
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 القيوات الفضائية ودورها يف تعزيز القيه االىشاىية والوطيية

 لدى الشباب اجلامعي اللييب

                                                                  
 صالحمحمد ا عبدالقادرد.                                                                  

           سرت/ جامعة الًتبية/ كلية االدارة والتخطيط الًتبويقسم                                                    
 

 مقدمة :      
القيم ىي زلصلة رلموع االذباىات اليت تتكون لدى االنسان ذباه قضية معينة وتعترب  

مهية كربى يف اذباىات وسلوك االنسان وتصرفاتو واليت أالقيم من دوافع السلوك ادلهمة وذلا 
 .(1)و زلًتماأو صادقاً أقد ذبعلو انساناً صاحلاً 

وجاء االسالم ذلداية البشرية كافة والعمل على اصالحهم وترسيخ ىذه القيم يف 
ىل مبدأ االستقامة يف التعامل مع اآلخرين واالخالص يف إنفوسهم وتعديل سلوكهم وصوال 

تأدية اعماذلم ومهامهم وربمل مسؤولياهتم، والدين االسالمي باإلضافة اىل العبادات فانو 
االنسان واجملتمع الذي يعيش فيو وذلك بتطهَت نفوسهم واصالح  يهتم ايضا بتنظيم حياة

 .(2)اجملتمع وجعلو مالذاً صاحلاً حلياة االنسان وتفاعلو وشلارساتو اليومية
وتعترب وسائل االعالم من اىم الوسائل ادلؤثرة على العقل البشري لقدرهتا على توجيو 

اجملتمعات، لذلك يربز دورىا يف تنمية الوعي ي رلتمع من أالعام والسلوك االنساين يف  يالرأ
لدى الناس دبا تنشره وتذيعو ، حبيث يصبح ذلا تأثَتًا فعليًا يف عقلية اجلمهور ومستويات 

 . (3)تفكَتىم
كما تعد ىذه الوسائل مصدرًا رئيسيًا من مصادر ادلعرفة يف اجملتمع حيث ميكن من 

االت، فهي اداة مهمة يف توجيو الناس خالذلا احداث تغيَتات يف اجملتمع يف كافة اجمل
وسلاطبتهم، وشرح تلك التغيَتات اليت ستحدث يف بنية ووظائف اجملتمع، وتوجيو الرأي العام 

 .بشكل فعال حىت يتمكن الناس من معرفة دورىم ومسؤوليتهم ذباه ىذا التغيَت
مهماً يف التأثَت وتعد القنوات الفضائية منم اىم ىذه الوسائل حيث تلعب دوراً بارزاً و 

على كافة فئات وشرائح  اجملتمع ولعل امهها فئة الشباب، وىي ادلرحلة االخطر من حياة 
 .(4)االنسان باعتبارىا مرحلة يتم فيها تشكيل حياهتم وصياغة مالزلهم
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وعلى الرغم من كثرة الوسائل االعالمية وتطورىا تظل القنوات الفضائية اكثر قربًا من 
أثَتًا يف عقوذلم واذىاهنم بصورة مباشرة وغَت مباشرة، كما تنعكس بعض الشباب واكثر ت

 .(5)برامج ىذه القنوات على القيم االخالقية والسلوكية واالجتماعية والًتبوية
 :مشكلة البحث

ادت االحداث االخَتة اليت طرأت على الساحة الليبية اىل التغيَت يف السلوك العام، 
واختالل منظومة القيم لدى بعض الناس يف الشارع اللييب بسبب كثَت من العوامل لعل من 
امهها ضعف دور ادلؤسسات العامة يف االىتمام بادلواطن وما يعانيو من مشكالت، حيث 

زمات وادلعاناة اليومية للمواطن اللييب، والنقص يف اخلدمات وضعفها اتضح كثرة وانتشار اال
بشكل كبَت، حيث يواجو ادلواطن اللييب مشكالت يف اخلدمات الصحية واخلدمات التعليمية 

، يتعلق بأزمة نقص السيولة النقديةوغَتىا، وكذلك خدمات ادلؤسسات ادلصرفية خاصة فيما 
لسلع بأنواعها النامجة عن ارتفاع سعر العمالت االجنبية وكذلك مشكلة ارتفاع االسعار يف ا

 )الدوالر واليورو( .
كل ذلك قد يكون لو تأثَت سليب على القيم االجتماعية واالخالقية واالنسانية لدى 
بعض الشباب اللييب لذلك كانت ىذه الدراسة زلاولة للبحث يف دور برامج القنوات 

حيث اثبتت  القيم الوطنية واالنسانية لدى الشباب اجلامعي.الفضائية الليبية يف تنمية وتعزيز 
الدراسات ان اغلب الشباب يعتقدون ان استعماذلم لوسائل االعالم والتعرض حملتوياهتا 

كما ان القنوات الفضائية العربية زادت من ظاىرة   .(6)ساعدىم على االرتباط اكثر بالقيم
كما اثبتت  .(7)التفكك االجتماعي وادت اىل تغيَتات وتأثَتات على القيم االجتماعية

الدراسات ان نسبة كبَتة من الشباب يرون ان ما يعرض عرب القنوات الفضائية العربية من 
ائدة داخل اجملتمع، وان االستخدام برامج وحصص يتناىف مع قيمنا واخالقنا االجتماعية الس

ادلكثف للقنوات الفضائية يزيد من انتشار الرذيلة وفساد االخالق، كما اهنا تؤدي اىل تضييع 
 .(8)الوقت والتشجيع على الكسل واخلمول واالصابة بالعديد من االمراض اجلسدية والنفسية

 يسي التايل:تتمثل يف االجابة على السؤال الرئ مشكلة الدراسةلذلك فأن 
ما الدور الذي ميكن ان تقوم بو القنوات الفضائية الليبية يف تعزيز القيم االنسانية والوطنية   -

 لدى الشباب اجلامعي اللييب ؟
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 ويتفرع منو االسئلة التالية :
ما أثر القنوات الفضائية الليبية على تعديل السلوك لدى الشباب اجلامعي وبناء  -1

 شخصيتهم؟
تعمل القنوات الفضائية الليبية على تعديل السلوك لدى الشباب اجلامعي وبناء ىل  -2

 شخصيتهم ؟
 ىل دلشاىدة القنوات الفضائية الليبية آثار سلبية على سلوك الشباب اجلامعي ؟ -3
 ىل للتيارات والتجاذبات السياسية تأثَت على الشباب دلشاىدة القنوات الليبية ادلختلفة؟ -4

 ة:ىمية الدراسأ
 االىتمام بفئة الشباب باعتبارىم الشرحية االىم يف بناء وتطوير اجملتمع .  -1
االذباه ضلو تعديل سلوك الشباب وبناء شخصيتهم واحلفاظ عليهم ومحايتهم من  -2

 ادلؤثرات السلبية ادلؤثرة يف القيم االنسانية والوطنية لدى الشباب .
م يف تعزيز القيم االنسانية والوطنية لدى تسه االىتمام بالربامج وادلوضوعات اليت -3

  .الشباب اللييب

 : تتمثل فيما يلي حدود البحث:
وتشمل طالب كلية اآلداب جامعة طرابلس ادلسجلُت بالدراسة خالل  حدود بشرية:  -

  .م2017/2018العام الدراسي ربيع 
مت تطبيق اداة مجع ادلادة العلمية خالل العام الدراسي ربيع  :حدود زمنية -

 .م 2017/2018
 ىداف البحث:أ

 معرفة مدى مشاىدة الشباب  اجلامعي للقنوات الفضائية الليبية ومدى اقباذلم عليها.  -1
التعرف على الربامج وادلوضوعات اليت يفضل الشباب مشاىدهتا عرب القنوات الفضائية  -2

 الليبية.
معرفة دور برامج القنوات الفضائية الليبية يف تنمية وتعزيز القيم االنسانية والوطنية لدى  -3

  .الشباب اجلامعي
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 دواتو:أمنهج البحث و 
يستخدم الباحث يف ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي جلمع وتلخيص احلقائق 

بيانات ادلتعلقة بالظاىرة موضوع ادلتعلقة بالظاىرة واليت ربتاج اىل دراسة وربليل العالقات وال
البحث، ودبا ان ىذا البحث يهدف اىل معرفة اراء الشباب اجلامعي اليت ميكن ان تفيد يف 
التوصل اىل حقائق و معلومات عن الظاىرة موضوع البحث، فان الباحث استخدم االستبانة   

 .البحثكوسيلة رئيسية جلمع البيانات وادلعلومات الالزمة الستكمال متطلبات 
ارتكز ىذا البحث على بعض ادلصطلحات اليت ميكن ان نوردىا على  مصطلحات البحث:

 النحو التايل:
عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة ضلو االشخاص واالشياء  القيم: -1

حسن ، و وادلعاين واوجو النشاط، وتعترب دبثابة ادلعيار الذي يف ضوئو ميكن احلكم خبَتية اخلَت
غَت ، و احلسن، وقبح القبيح، وما جيوز وما ال جيوز، وما ىو مرغوب وما ىو غَت مرغوب

ذلك شلا تبتدعو اجلماعة لنفسها لَتبط بُت افرادىا ويقيم بينهم رأيا عاما لو اسس ثابتة 
 .(9)يطهر كياهنم اخلاص، وليحكم تصرفاهتم و ومستمرة نسبيا

والعادات واالخالقيات اليت نستخدمها ونستعملها ىي تلك ادلبادئ القيم االنسانية:  -2
ومن وجهة نظر علم الفلسفة ان القيم ىي تلك اجلزئية من اخالقيات  يف حياتنا باستمرار،

و متطلبات ذاتية أاالنسان وغاياتو اليت يسعى اليها سواء لغايات يطلبها االنسان يف داخلو، 
  .(10)لو
بادئ والضوابط اليت ربدد سلوك ادلواطن يف اجملتمع ىي رلموعة  من ادل القيم الوطنية: -3

الذي ينتمي اليو، وتتمثل يف زلبة الوطن، واالخالص لو، واجلهاد يف سبيلو، والسعي ضلو 
القيام بالواجبات على اكمل االصالح، وكف ايدي ادلفسدين، وااللتزام بالقواعد والقوانُت و 

  .(11)وجو
تلفزيونية تبث ارساذلا عرب االقمار الصناعية لكي ىي زلطات  القنوات الفضائية: -4

يتجاوز ىذا االرسال نطاق احلدود اجلغرافية دلنطقة االرسال، حيث ميكن استقبالو يف مناطق 
اخرى عرب اجهزة خاصة باستقبال والتقاط االشارات الوافدة من القمر الصناعي ىذه 

 .شاشة التلفزيوناالجهزة اليت تقوم دبعاجلة تلك البيانات وعرضها على 
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ىي فًتة منت حياة االنسان يتميز فيها دبجموعة من اخلصائص ذبعلها اىم  :الشباب -5
فًتات احلياة واخصبها واكثرىا صالحية للتجاوب مع ادلتغَتات السريعة ادلتالحقة اليت مير هبا 

 .العشرينو اجملتمع االنساين ادلعاصر، وىي مرحلة عمرية تقع بُت السابعة عشر وحىت اخلامسة 
  :الدراسات السابقة

االجتماعية لدى شباب جامعة  دور القنوات الفضائية العربية يف تنمية ادلسؤولية -1
ىدفت ىذه الدراسة اىل معرفة كثافة وامناط مشاىدة الشباب السعودي لربامج . (12)حائل

برامج القنوات القنوات العربية، ومعرفة وجهات نظر الشباب يف القيم اليت يتم تقدميها يف 
الفضائية العربية والتعرف على اىم السمات العامة لسلوك مشاىدي القنوات الفضائية العربية 

 من الشباب السعودي.
وكان من اىم نتائج ىذه الدراسة ان زلاكاة ادلهارات او اخلربات ادلتعلقة ترتبط 

ادلهارات او اخلربات ادلتعلقة دبهارات ادلسؤولية االجتماعية دبدى زلاولة االستفادة حياتيا من 
دبهارات ادلسؤولية اجملتمعية اليت تقدم هبذه النوعية من الربامج بالقنوات الفضائية وان ىناك 
ادراك لعينة الدراسة للعديد من قيم ادلسؤولية االجتماعية اليت تقدم خالل القنوات الفضائية 

 دلناسبات االجتماعية .تأيت يف مقدمتها قيمة مسؤولية الفرد يف ادلشاركة يف ا
دور القنوات الفضائية الليبية يف تنمية مستوى الوعي حبقوق وواجبات ادلواطنة لدى  -2

وكان من اىم اىداف ىذه الدراسة التعرف على دور القنوات ، الشباب اجلامعي اللييب
الشباب  واطنة لدىالفضائية التلفزيونية الليبية ومسامهتها يف تنمية مستوى الوعي حبقوق ادل

 ، ومعرفة مدى اىتمام الشباب اجلامعي اللييب بالقنوات الفضائية الليبية .اجلامعي اللييب
ومن اىم نتائج ىذه الدراسة ان اىم دوافع مشاىدة الربامج اليت تتناول حقوق 
وواجبات ادلواطنة يف الفضائيات الليبية لدى الشباب ىي دوافع نفعية تتمثل يف معرفة ما 

   .ل التطوير العلمي والتكنولوجيحيدث يف رلا
 االطار النظري للدراسة:

  :ىمية القنوات الفضائيةأ
لقد اصبحت وسائل االعالم من االشياء ادلهمة والرئيسية يف حياة االنسان والذي 
تعود على متابعتها يوميا حيث يعتربىا مكون اساسي ال ميكنو االستغناء عنها ولعل من اىم 
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الفضائية اليت انتشرت بشكل كبَت يف كافة اجملتمعات االنسانية حيث  ىذه الوسائل القنوات
، كما ى سلتلف انواعهااصبح االنسان يقضي اوقاتا طويلة للجلوس امامها ومتابعة برارلها عل

، حيث اصبحت القنوات شكل يومي كاذلواء وادلاء والغذاءاصبح يتلقى كل ما تبثو وتذيعو ب
اً حىت لو اضطر االنسان يف كثَت من اجملتمعات اىل ربمل اعباء الفضائية تشكل احتياجاً يومي

حولت العامل  مالية لشراء واقتناء االجهزة االلكًتونية واالقمار الصناعية، ىذه الوسائل اليت
ترتبط ارتباطا وثيقا بكيفية استخدام الفرد للقنوات  اىل قرية صغَتة واصبحت من االمور اليت

 .(13)شاركة يف تنمية وتعزيز القيم الوطنية واالنسانيةالفضائية وقدرهتا على ادل
وبالتايل فأن امهية القنوات الفضائية تكمن يف الكثَت من اجلوانب االجيابية حيث 
تستخدم يف توجيو الرأي العام حول ادلوضوعات والقضايا ادلؤثرة يف اجملتمع وادلواطن بشكل 

شخصية االنسان وتعديل سلوكو دبا ينعكس على اجيايب وفاعل وسريع يف تعزيز القيم وبناء 
  .تنمية وتطوير اجملتمع يف كافة اجملاالت

 تأثير القنوات الفضائية على الشباب:
يعترب الشباب ىم اكرب فئة مستهدفة للغزو الثقايف من خالل وسائل االعالم الوافدة 

تعمل على تشويو  االمر الذي يشكل خطورة على ىؤالء الشباب عرب قنواتو الفضائية اليت
ومسخ الشخصية العربية وطمس معادلها والتأثَت يف نظامها يف اطار ما يسمى بالنظام العادلي 
اجلديد ولعدم متابعة ادلصنفات الفنية اليت تبثها االقمار الصناعية من قبل اجلهات الرقابية صلد 

ف عن تقاليد ان كثَت من ىذه االعمال الفنية تتضمن سلوكيات ومعايَت اخالقية زبتل
وعادات رلتمعاتنا العربية، شلا قد يدفع الشباب لالضلراف وفقدان كثَت من القيم النبيلة، 
حيث نالحظ ان ما تبثو القنوات الفضائية من برامج ومواد اعالمية تعمل على اضعاف 
االنتماء احلضاري شلا قد يوقع الشباب يف ازمة االغًتاب وعدم الرضا والرفض لقيم وثقافة 

 .(14)جملتمع ، االمر الذي يؤدي اىل عدم االلتزام دبعايَت وقيم اجملتمعا
ومن ضمن االثار السلبية دلشاىدة بعض القنوات الفضائية ىو خلق نوع من 
االضطرابات اليت تؤدي يف كثَت من االحيان اىل ضعف يف االستقرار االجتماعي واخلضوع 

الفضائية على القيم والسلوك واالذباىات، االمر الذي للتأثَت الذي تبثو بعض برامج القنوات 
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يًتتب عليو زلو للقيم احمللية، وغرس افكار واذباىات جديدة من السلوك والقيم بعيدة عن 
 .(15)قيم ومبادئ رلتمعاتنا االسالمية الفاضلة

 :القيم
يشغل يعد موضوع القيم امراً مهماً يف حياة االنسان ويف احاديثو وجوانب سلوكو كما 

مسافة كبَتة يف الدراسات واالحباث االجتماعية والثقافية والدينية واالخالقية، ولقد حظيت 
القيم باىتمام العلماء حيث اىتم هبا كل من علماء النفس واالجتماع واالقتصاد والسياسة 

 والفلسفة.
 ىمية القيم لإلنسان:أ

تعديل سلوكو وبناء للقيم فوائد كثَتة تعود على االنسان فهي اليت تعمل على 
شخصيتو فتكون قوية ومتماسكة، كما تعمل القيم على تقوية ارادة االنسان وذبعل لو قيمة 
ومنزلة ومكانة عند الناس، وكل ما ربلى وتأدب االنسان هبذه القيم ازدادت ثقة الناس بو  

فس وقوة كما ذبعلو اكثر احساسًا وشعورًا بالطمأنينة والسكينة وسبنحو الصرب والثقة بالن
  .(16)االرادة

ىدافها كما تلعب القيم دورًا اساسيًا يف تشكيل شخصية االنسان وبناؤىا وربديد ا
حسان من خالل ضبط دوافعو ، كما تدفعو ضلو اخلَت واالواصالحها نفسيًا وخلقياً 

  .(17)وشهواتو
 :ىمية القيم للمجتمعأ

ئو ومثلو يت ربدد اىدافو ومبادتكمن امهية القيم للمجتمع يف استقامتو وسباسكو فهي ال
 .(18)، فتحفظو من الفرقة وتوحد صفو وربفظ لو كيانو واستقرارهالعليا

كما تعد القيم عنصرًا اساسيًا يف تكوين ثقافة اجملتمع وتقوم بدور كبَت يف معرفة 
، وىي مكون اساسي يف عملية التفاعل حوذلم وتصورىم للعامل احمليط هبماالفراد دلا 

 .(19)االجتماعي كما تشكل جانباً مهماً من جوانب البنية الفوقية للمجتمع
وتعمل القيم كذلك على تطوير اجملتمع وتوجيو سلوكو العام وخلق نوع من التوازن يف 
احلياة االجتماعية وحفظو من االضلرافات السلوكية والفكرية اذلدامة ومساعدتو على مواجهة 

 .(20)ر بوالتغَتات والتحديات اليت سب
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 :خصائص القيم
 :(21)يلي للقيم العديد من اخلصائص اليت تتصف هبا ولعل من امهها ما

، فهي تعبَت اخالقي يستمده االنسان من فلسفة او تصور او تنتمي القيم اىل عامل ادلثل -1
 عقيدة دينية.

السلوك تغيَت القيم قواعد عامة ربدد توجو السلوك يف ادلواقف ادلختلفة وتفرق بُت  -2
  .ادلقبول وغَت ادلقبول

ترتبط باألفكار وادلبادئ واالذباىات ادلقبولة يف اجملتمع ومن مث فهي توضح الطرق  -3
 والوسائل ادلختلفة اليت جيب ان يتبعها االنسان لتحقيق اىدافو.

 .األىداف الفرعيةهتتم باألىداف البعيدة اليت يضعها االنسان بنفسو ال ب -4
تعترب القيم رلموعة من القواعد الرئيسية اليت يبٌت عليها سلوكيات  :والوطنية القيم االنسانية

 االفراد وتصرفاهتم وتعامالهتم بشكل صحيح، حيث تشكل القيم امهية كبَتة لكل اجملتمعات.

 واًل: القيم الوطنية:أ
وىي تعٍت رلموعة من الضوابط والقواعد اليت ربكم سلوك الفرد داخل وطنو الذي 

اليو حيث تدل ىذه القيم على مدى تعلق االنسان بوطنو والتزامو بأداء واجباتو ينتمي 
ومهامو بإخالص وامانة لتطوير وتنمية بلده وازدىاره والتضحية من اجلو والدفاع عنو، 

 .(22)واحملافظة على مقدراتو وشلتلكاتو
، الدفاع عنووالوطنية عاطفة قوية تشد ادلواطن ذباه وطنو وحب ابنائو واحلنُت اليو و 

، فالوطنية احلقيقية ىي اليت ذبعل من ادلواطن زلبًا لوطنو وىي ال تكون بالقول بل بالفعل
غيورًا عليو مدافعًا عنو بأعز ما ميلك وان يبذل كل ما يف وسعو والتضحية بكل ما ميلك يف 

صفة الوطنية سبيل اهلل تعاىل، مث يف سبيل احملافظة على ساللة وطنو وأمنو واستقراره، وتعد 
اكثر عمقاً من صفة ادلواطنة والفرد يكتسب ادلواطنة بكونو ينتمي اىل مجاعة او دولة معينة اما 
الوطنية فال يكتسبها اال بالعمل والفعل لصاحل ىذه اجلماعة او الدولة فتكون ادلصلحة العامة 

اما الوطنية سبثل  لديو اىم من ادلصلحة اخلاصة، وبالتايل فأن ادلواطنة سبثل االطار الفكري
 .(23)اجلانب العملي لسلوك ادلواطن
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  :: القيم االنسانيةثانياً 
 الل التعامل اليومي بُت الناس وىي تشمل رلموعة كبَتةــــــتتضح القيم االنسانية من خ

، وحب الناس، ومساعدة ، وعمل اخلَتمن القيم واالخالق احلميدة، كالصدق واالمانة
ارساء العدالة، وغَت ذلك، وبالتايل و  واالىتمام بالناس وتفقد حوائجهم،احملتاجُت، وادلودة، 

فانو ال يستطيع  انسان عاقل ان ينكر ىذه القيم واال اثبتت ودبا ال يدع رلاالً للشك انو ابعد 
 .(24)ما يكون عن االنسانية

 ويعاين االنسان يف العامل اليوم من سلاطر عظيمة وىائلة تتمثل بعضها يف احلروب
والصراعات وبعضها يتعلق بادلشكالت االقتصادية اليت تعانيها بعض ادلناطق، والبعض اآلخر 
يتعلق بالنواحي البيئية وتأثَتاهتا على االرض يف ظل االقبال على االنتاج واالستهالك دون 

 االىتمام دبصَت البيئة، باإلضافة اىل العديد من ادلشكالت االخرى .
حدوث ىذه ادلشكالت ىو غياب القيم االنسانية لدى  ويعترب السبب الرئيسي يف

الكثَت من الناس، حيث اصبحت ىذه ادلشكالت سبثل هتديدًا واضحًا لإلنسان، والكائنات 
احلية، وبالتايل فأن ترسيخ القيم االنسانية وتعزيزىا واالىتمام هبا يؤدي اىل خروج العامل من 

جيال القادمة من كثَت من ادلخاطر اليت قد ىذه ادلشكالت والنهوض بو وتطويره ومحاية اال
  .(25)ربدث نتيجة ذلذه ادلشكالت

 
 االجراءات المنهجية للدراسة:

  :مجتمع عينة البحث
يتكون عينة البحث من رلموعة من طالب كلية اآلداب جبامعة طرابلس دبختلف 

وىو مجيع طالب الكلية  ،زبصصاهتم العلمية والختيار العينة مت ربديد اجملتمع االصلي
العام اجلامعي فصل الربيع من موضوع البحث الذين يباشرون دراستهم يف 

طالب موزعُت على التخصصات العلمية كما ىو  2240البالغ عددىم  م،2017/2018
 .(1)رقم مبُت يف اجلدول 
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 عدد طالب كلية اآلداب جامعة طرابلس (1جدول )
 م.2017/2018للعام الجامعي خالل فصل الربيع 

 القسم العلمي
 عدد الطالب

 إناث ذكور
 اللغة العربية

 الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
 التاريخ

 الدراسات االسالمية
 المكتبات والمعلومات
 التربية وعلم النفس

 الفلسفة
 الدراسات السياحية

 اللغة االنجليزية
 علم االجتماع

 الخدمة االجتماعية
 النفسياالرشاد والعالج 

31 
68 
20 
129 
51 
25 
17 
175 
76 
63 
60 
12 

54 
33 
23 

164 
110 
206 
21 
54 

197 
160 
276 
115 

 1513 727 المجموع
 2240 المجموع الكلي

 .(م2018وكيل كلية اآلداب جبامعة طرابلس ) :المصدر
 .افراد العينة حسب النوع (2جدول )

 النسبة المئوية العدد النوع
 45.3 58 ذكر
 54.7 70 انثى

 100.0 128 المجموع

( من الطالب الذكور 58يتبُت من اجلدول السابق ان العينة اشتملت على عدد )
 .%(54.7( من االناث بنسبة مئوية )70%( وعدد )45.3بنسبة مئوية )
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 داة جمع البيانات:أ
للتعرف على دور القنوات الفضائية يف تعزيز القيم االنسانية والوطنية لدى الشباب 
اجلامعي اللييب قام الباحث بالرجوع اىل الدراسات السابقة واالدب النظري باإلضافة اىل 
تصفح بعض مواقع االنًتنت ذات الصلة وسبكن من اعداد استبانة رئيسية تعكس  زلتوى 

 موضوع الدراسة.
 صدق االستبانة:

ادلفتوحة قام الباحث بعرض االستبانة على رلموعة من اعضاء ىيئة التدريس باجلامعة 
واكادميية الدراسات العليا ادلتخصصُت يف العلوم الًتبوية والنفسية الذين ابدو آرائهم حول 
االستبانة والتأكد من مدى مالئمة عناصره للموضوع ادلراد قياسو حيث قاموا حبذف وتعديل 

 واضافة بعض فقرات االستبانة.
 تطبيق االستبانة:

نة قام الباحث بعملية التطبيق حيث مت توزيع بعد االنتهاء من مراحل بناء االستبا
( 140( استمارة مث اسًتجاع )200االستمارات على عينة البحث واليت بلغ عددىا )

( 12%( من االستثمارات ادلوزعة على عينة البحث ومت استبعاد)70استمارة وذلك بنسبة )
( 128االحصائي ) استمارة لعدم صالحيتها وبذلك بلغ عدد االستمارات الصاحلة للتحليل

 ( استمارة .200استمارة من اصل )
 المعالجة االحصائية:

قام الباحث يف ىذه ادلرحلة بالشروع يف معاجلة البيانات احصائيا باستخدام احلزمة 
( باستخدام التكرارات والنسب ادلئوية (spssالربرلية االحصائية ادلخصصة للعلوم االجتماعية 

 انة .لكل عبارة من عبارات االستب
 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا:

مت رصد النتائج ادليدانية وتفسَتىا حبساب التكرارات والنسب ادلئوية إلجابات افراد 
 العينة على عبارات االستبانة وذلك على النحو التايل:

: تناول الربامج اليت تقدمها القنوات الفضائية الليبية موضوعات عن القيم الوطنية والً أ
 واالنســانية .



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقشه ملؤمتر العلني األول ا  

 

     ;8    
 

 .اجابات افراد العينة حول تناول القنوات موضوعات القيم الوطنية واالنسانية (3جدول )
 % التكرار العبارة

تقدمها القنوات  تتناول الربامج اليت
الفضائية الليبية موضوعات عن القيم 

 االنسانية والوطنية

 نعم
 ال

42 
86 

32.8 
67.2 

 100 128 المجموع

%( 67( طالب من امجايل افراد العينة بنسبة )86اجلدول السابق ان )يتضح من 
أجابوا بأن الربامج اليت تقدمها القنوات الفضائية الليبية ال تقدم موضوعات عن القيم الوطنية 

أفادوا بأن برامج القنوات الليبية تقدم  %(33( طالب بنسبة )42واالنسانية وان )
 والوطنية.موضوعات عن القيم االنسانية 

  .تقدمها القنوات الفضائية الليبية اليت يشاىدىا الشباب اجلامعي : من القيم الوطنية اليتثانياً 
 اجابات افراد العينة حو القيم الوطنية التي تقدمها القنوات الفضائية (4جدول )

 النسبة % التكرارات القيم

 احملافظة على ملكية الدولة
 43.8 56 نعم
 56.3 72 ال

 احًتام القوانُت
 31.3 40 نعم
 68.8 88 ال

 احملافظة على البيئة
 32.6 42 نعم
 67.2 86 ال

 االلتزام دبواعيد العمل
 57.0 73 نعم
 43.0 55 ال

 احملافظة على النظام
 41.4 53 نعم
 58.6 75 ال

 احلرص على ادلصلحة العامة
 39.8 51 نعم
 60.2 77 ال

 100.0 128 مجموع افراد العينة
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يتضح من اجلدول السابق ان قيمة االلتزام دبواعيد العمل حصلت على نسبة 
%( حيث جاءت يف ادلرتبة االوىل يف القيم اليت تقدمها برامج القنوات الفضائية الليبية 57)

( ويف ادلرتبة الثالثة %43.8دولة بنسبة )وجاءت يف ادلرتبة الثانية قيمة احملافظة على ملكية ال
اما القيم االخرى ادلتمثلة يف  %(41.4قيمة احملافظة على النظام بنسبة مئوية ) جاءت 

احلرص على ادلصلحة العامة واحملافظة على البيئة واحًتام القوانُت بنسب مئوية متفاوتة 
وىذا مؤشر اىل ان القنوات تقدم برامج تتناول  (%31.2)%( و 39.8تراوحت ما بُت )

عيد العمل واحملافظة على ملكية الدولة بدرجة اكرب من موضوعات عن االلتزام دبوا
ادلوضوعات ادلتعلقة باحملافظة على البيئة واحًتام القوانُت وىذا يعكس حقيقة ما نشاىده يف 
الواقع من تواجد للقمامة بكثرة يف الشوارع العامة وعلى الطرقات الرئيسية وكذلك االمر 

علق بقوانُت ادلرور اليت تنظم حركة السَت والتخفيف من بالنسبة الحًتام القوانُت خاصة فيما يت
مشكلة االزدحام يف الشوارع والطرقات العامة وكذلك انتشار بعض الظواىر السلبية كالسرقة 
واحلرابة واخلطف والقتل والفساد ادلايل واالداري والتغَت يف السلوك العام واختالل منظومة 

  .القيم لدى بعض الناس يف الشارع اللييب
من القيم االنسانية اليت تقدمها القنوات الفضائية الليبية اليت يشاىدىا الشباب  :ثالثاً 

  .اجلامعي
 .اجابات افراد العينة حول القيم االنسانية التي تقدمها القنوات الفضائية (5جدول )

 النسبة % التكرارات القيمة

 االمانة
 54.7 70 نعم
 45.3 58 ال

 الفساداالستقامة وذبنب 
 34.4 44 نعم
 65.6 84 ال

 القناعة والرضا بالقليل
 34.4 44 نعم
 65.6 84 ال

 سعة الصدر
 55.5 71 نعم
 44.5 57 ال

 الشجاعة يف قول احلق
 49.2 63 نعم
 50.8 65 ال
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 حب اآلخرين
 30.5 39 نعم
 69.5 89 ال

 ائهمأدسلالطة الناس والصرب وربمل 
 53.1 68 نعم
 46.9 60 ال

 التعاون مع اآلخرين على الرب
 32.8 42 نعم
 67.2 86 ال

 100.0 128 مجموع افراد العينة

اىم القيم االنسانية اليت تقدمها برامج القنوات الفضائية ىي السابق يتبُت من اجلدول 
%( ويليها يف الًتتيب قيمة 55.5) )سعة الصدر( واليت جاءت يف ادلرتبة االوىل بنسبة مئوية

ويف الًتتيب الثالث جاءت قيمة )سلالطة الناس والصرب  %(54.7)االمانة( بنسبة مئوية)
اما بقية القيم جاءت يف الًتاتيب االخَتة بنسب  %(53.1وربمل آذاىم( بنسبة مئوية )
 .%(30.5( و)32.8) مئوية متفاوتة تراوحت ما بُت

  :القنوات الفضائية الليبية : الربامج اليت يقوم دبشاىدهتا الشباب اجلامعي علىرابعاً 
 .اجابات افراد العينة حول البرامج التي يشاىدىا الشباب عبر القنوات الليبية (6جدول )

 النسبة % التكرارات البرامج

 ثقافية
 46.1 59 نعم
 53.9 69 ال

 اجتماعية
 46.1 59 نعم
 53.9 69 ال

 سياسية
 60.2 77 نعم
 39.8 51 ال

 دينية
 46.1 59 نعم
 53.9 69 ال

 اخبارية
 57.8 74 نعم
 42.2 54 ال

 رياضية
 50.8 65 نعم
 49.2 63 ال

 100.0 128 مجموع افراد العينة
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يتضح من اجلدول السابق ان اكثر الربامج مشاىدة ىي الربامج السياسية واليت جاءت 
%( ونالحظ 57.8مئوية)%( ويليها الربامج االخبارية بنسبة 60.2يف ادلرتبة االوىل بنسبة)

من خالل ىذان النوعان من الربامج اهنا جاءت بنسبة متقاربة وميكن ان يفسر ذلك بأن 
ىناك ارتباط وتداخل بشكل كبَت بُت الربامج االخبارية والربامج السياسية اليت تذيعها بعض 

دينية اقل مشاىدة القنوات الفضائية الليبية وجاءت الربامج الرياضية والثقافية واالجتماعية وال
وميكن تفسَت ذلك بأن ىذه الربامج )الرياضية والدينية والثقافية واالجتماعية( ال تعطي 
مساحات اكرب او تكون يف اوقات ال تتناسب مع اوقات مشاىدة الشباب دلثل ىذه 

 الربامج.
 :تأثَت برامج القنوات الفضائية على مشاىدة الشباب :خامساً 

 العينة حول تأثير برامج القنوات الليبية على مشاىدة الشباب اجابات افراد (7جدول )
 النسبة % التكرارات البيان

ىل للقنوات التي تشاىدىا على القنوات 
 الفضائية الليبية تأثير على الشباب

 30.5 39 نعم
 69.5 89 ال

 100.0 المجموع

وجود تأثَت الربامج  ( من افراد العينة أفادوا بعدم69.5يتضح من اجلدول السابق ان )
اليت يشاىدوهنا عرب القنوات الليبية وميكن تفسَت ذلك ضعف جودة وامهية ىذه الربامج 
بالنسبة للشباب ويعزى ذلك ايضا اىل ضعف امكانيات ومهارات معدي ومقدمي ىذه 
الربامج وقلة بروز شخصيات ومسامهتهم يف اثراء ىذه الربامج ذلم تأثَت على ادلتلقي او 

 ىد ذلذه القنوات .ادلشا
  :: نسبة الربامج اليت تتنامي مع القيم االنسانية والوطنيةسادساً 

 .اجابات افراد العينة حول البرامج التي تتنافى مع القيم (8جدول رقم)
 النسبة % التكرارات البيان

 البرامج التي تتنافى مع القيم االنسانية والوطنية
 48.4 62 نعم
 51.6 66 ال

 1000.0 128 اجملموع
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بأن الربامج اليت  ا%( من افراد العينة افادو  51.6يتبُت من اجلدول اعاله بأن)
تتناىف مع القيم االنسانية والوطنية يف حُت  تقدمها القنوات الفضائية الليبية ال

  .%( من افراد العينة بأهنا تتناىف مع القيم االنسانية والوطنية48.4يرى)
 :تسامح ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوفالقنوات الفضائية الليبية اىل الهتدف برامج : سابعاً 

 اجابات افراد العينة حول البرامج التي تهدف الى التسامح وتوحيد الصفوف (9جدول )
 النسبة % التكرارات العبارة

تهدف ىذه البرامج الى التسامح ونبذ الفرقة 
 وتوحيد الصفوف

 47.7 61 نعم
 52.3 67 ال

 100.0 128 المجموع

 يتبُت من اجلدول السابق ان اكثر افراد العينة افادوا بأن برامج القنوات الفضائية ال
هتدف اىل التسامح ونبذ الفرقة وتوحيد  الصفوف وميكن ان تفسر ذلك بأن معظم القنوات 

السياسي الفضائية الليبية تتبع كيانات سياسية معينة وبالتايل فهي تصب يف مصلحة توجهها 
 شلا يضعف اىتمامها بادلصلحة العامة.

: تعمل برامج القنوات الفضائية على بناء الشخصية وتعديل السلوك لدى الشباب ثامناً 
  :اجلامعي

 اجابات افراد العينة حول البرامج التي تعمل على تعديل السلوك (10جدول )
 النسبة % التكرارات العبارة

الشخصية وتعديل السلوك تعمل البرامج على بناء 
 لدى الشباب

 48.4 62 نعم
 51.6 66 ال

 100.0 128 المجموع

%( من افراد العينة افادوا بأن برامج 51.6يتضح من خالل اجلدول السابق ان )
القنوات الفضائية الليبية ال تعمل على بناء الشخصية وتعديل السلوك وأن ما نسبتو 

  .تعمل على تعديل سلوك الشباب وبناء شخصيتهم % (افادوا بأن ىذه الربامج48.4)
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 النتائج والتوصيات:
 توصل الباحث يف ىذه الدراسة اىل بعض النتائج و التوصيات نوردىا على النحو التايل:

 النتائج: :والً أ
وعات عن القيم قصور بعض القنوات الفضائية الليبية يف تقدمي برامج تتضمن موض -1

  .الوطنيةاالنسانية و 
االلتزام دبواعيد العمل ىي من اىم القيم الوطنية اليت تتضمنها برامج القنوات الفضائية  -2

 الليبية يف حُت امهلت القيم ادلتعلقة باحملافظة على البيئة و احًتام القوانُت .
، الليبية ىي سعة الصدراىم القيم االنسانية اليت تقدمها برامج القنوات الفضائية  -3

ستقامة وذبنب الفساد وامهلت القيم ادلتعلقة حبب االخرين والتعاون معهم على واالمانة، واال
 الرب.

الربامج السياسية واالخبارية ىي من اىم الربامج اليت يتابعها الشباب اجلامعي، ويليها  -4
الدينية كانت دبشاىدة اقل من قبل ثقافية و الربامج الرياضية، اما الربامج االجتماعية وال

 امعي .الشباب اجل
ضعف اىتمام برامج القنوات الفضائية الليبية دبوضوعات هتدف اىل بناء الشخصية  -5

 وتعديل السلوك لدى الشباب اجلامعي .
 قلو االىتمام بالربامج اليت ربث على التسامح ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف . -6
لربامج القنوات  تأثَت التيارات والتجاذبات السياسية على مشاىدة الشباب اجلامعي -7

 الفضائية الليبية.
 التوصيات: :ثانياً 

دعم الربامج اليت تقدمها القنوات الليبية الفضائية ادلتعلقة بًتسيخ وتعزيز القيم االنسانية  -1
والوطنية اليت هتدف اىل بناء شخصية الشباب، وتعديل سلوكهم وتصرفاهتم اليت ذبعل منهم 

 احملافظة عليو . ، و شبابا صاحلُت يسامهون يف اصالح و بناء رلتمعهم
لفضائية الليبية يف تنمية الوعي لدى الشباب اجلامعي دبا تنشره ابراز دور القنوات ا -2
احًتام القوانُت، واحملافظة على البيئة، واالخالص يف و ، صوال اىل مبدا االستقامةتذيعو و و 
 وربمل مسؤولياهتم . ،مهامهمدية اعماذلم و أت
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 قية .االخالالوطنية و التوجيو ضلو الربامج ذات القيمة االنسانية و الًتشيد و  -3
تفعيل دور ادلؤسسات العامة للدولة واالىتمام بالشباب اجلامعي وما يعانيو من  -4

 ادلعاناة اليت يوجهوهنا بشكل يومي .احلد من االزمات و مشكالت، و 
العمل على ضرورة تبٌت ورعاية برامج تلفزيونية ربث على تعزيز وترسيخ القيم االنسانية  -5

 والوطنية .
االذباه ضلو تطوير قدرات القائمُت على القنوات الفضائية الليبية، وتنمية مهاراهتم،  -6

 وربسُت ادائهم .
العمل على متابعة ادلصنفات والربامج اليت تبثها االقمار الصناعية عرب القنوات الليبية من  -7

 قبل اجلهات الرقابية . 
عالم الوافدة االمر الذي قد يدفع الشباب الرقابة االسرية دلا يبث و يذاع عرب وسائل اال -8

 لالضلراف، وفقدان كثَت من القيم واالذباىات احلميدة .
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والتعصب  مساهنة الفضائيات الليبية يف ىبذ خطاب الكراهية

املسئولية ظل التحوالت الراهية مً خالل  يفوىشر ثقافة التسامح 

 .االجتناعية واملهيية

 
 عبدالمولى ضو الصغيرد.                                                                              

           الزيتونة/ جامعة اإلعبلمالفنون كلية                                                                          
      

 المقدمــــــة:
والتعصب من الظواىر االجتماعية القدؽلة وادلستمرة يف اجملتمع تعد ظاىرة الكراىية 

أو صباعات دينية  أو رلتمع، أو ثقافة، أو جهة، إال أنو ال يرتبط دبنطقة، اإلنساين بوجو عام،
 ،وثقافية ترتبط بعوامل اجتماعية، بعينها، ويغلب االعتقاد أن ىذه الظاىرة ذات نتاج واحد،

بالتفاعل مع ظروف شخصية، أفرزهتا صبلة من التطورات  ية،وتقن وسياسية، واقتصادية،
تلك العوامل وغَتىا ال ؼللو أي  ،واحلديثة منها، السريعة تتناوذلا وسائل اإلعبلم التقليدية،

وتعد ىذه الظاىرة  ،(1)رلتمع منها مهما بلغت درجة بساطتو أو تعقده يف السلم احلضاري
م الباحثُت يف رلاالت العلوم اإلنسانية، ويف ظل من ادلوضوعات ادلهمة اليت تشغل اىتما

القناعات اليت ترسخت حول فشل ادلقاربة السياسية واالجتماعية والعسكرية يف احتواء 
رغم احملاوالت العديدة  الفجوة بُت ادلدن وادلناطق الليبية وبُت ادلؤسسات التشريعية والتنفيذية،

أن اخلطاب اإلعبلمي شكَّل أحد األدوات اليت  يف إطار رأب الصدع وادلصاحلة الوطنية، إال
ساعلت يف ىذا الفشل من خبلل خطاب إعبلمي يتصف بالدونية وإثارة النعرات القبلية 

السيما وضلن نعيش مراحل ضعف مؤسسات الدولة وتكّشف أوجو األزمات  ،(2)واجلهوية
رقة واختبلف ساعد وما تنتجو من ف ،واجلدل بُت مكونات اجملتمع حيث تنتشر االنقسامات،

وتزايدت بؤر التوتر يف ظل ما  على انتشار اجلرؽلة على نطاق واسع، فانعدم االستقرار،
أو اجلهوي الذي يقوم على مبدأ قرابة الدم  فبدت االذباىات منصبة  يسمى بالوالء القبلي،

والعنف من جهة، وأعلية تفعيل دور  ،اد خطاب الكراىية ،وتدعيم التعصبعلى أعلية إبع
وسائل اإلعبلم احمللية والسيما الفضائيات الليبية يف مواجهة ىذه الظاىرة والكشف عن 
أسباهبا وأبعاد أثارىا من جهة أخرى، وذلك من خبلل قدرهتا على الوصول اىل عامة الناس 
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ت، لتأسس بذلك ودورىا يف مستوى التأثَت يف عقول وأفكار وقناعات األفراد واجلماعا
ذباه أبعاد الظاىرة إضافة إىل دعم اذباىات سابقة، واحليلولة دون التمكن ااذباىات جديدة 

والتأثَت وذلك من خبلل سّن القوانُت والتشريعات ووضع اسًتاتيجية  من سعة االنتشار،
ف والعن شاملة لتعزيز ثقافة احلوار والتسامح واحًتام الرأي اآلخر ونبذ ثقافة التعصب،

والتصدي لوسائل اإلعبلم اليت سبارس دور التحريض والتعصب وكشفها وتعريتها وتقدًن 
اخلطاب ادلناقض ذلا باألدلة والرباىُت اليت تؤكد ما تبطنو من أفكار ربفز العنف وبيان 
سلبيات التعصب ورفض اآلخر ومقاومة التطرف من خبلل أساليب الًتغيب دبا يؤكد السلم 

 .(3)الجتماعياألىلي والتماسك ا
 مشكلة البحث:

منها: انتشار وسائل اإلعبلم اليت  م2011لعل شبة شواىد يف الشارع اللييب ما بعد 
بدورىا ساعلت يف خلق الرأي من جهة، إال أهنا أدت إىل حالة الكراىية والتعصب يف 

أنتج  األمر الذي األوساط السياسية والشعبية يف إطار احلق يف حرية التعبَت من جهة أخرى؛
 انتشار ظاىرة الكراىية وتنوع اجلرؽلة والعنف إضافة إىل مشكبلت نفسية و اجتماعية.

نتج للعنف واجلرؽلة، قضية رلتمعية 
ُ
إن تزايد موجة خطاب الكراىية، والتعصب ادل

ىذه الظاىرة بلغت  أخبلقية معقدة ترجع أساسًا إىل تراجع القيم االجتماعية يف اجملتمع،
اوزة كل التوقعات وصارت تنهك قيم اجملتمع اليت سبثل صمام األمن معدالت خطَتة متج

واالستقرار وتتطلب دلواجهاهتا مشاركة وسائل اإلعبلم دلا سبتلكو من خصائص وإمكانيات 
حيث التشكيك والتهويل  متنوعة، ويف ضوء االنتقادات ادلوجهة إىل اخلطاب اإلعبلمي،

والًتكيز على السلبيات ادلتعاقبة، بتوظيف الصورة وادلبالغة يف تناول األحداث وادلوضوعات 
 ،(4)ومقاطع الفيديو، يتم فيو سلاطبة العقول والغرائز والتشكيك يف كل ما ىو جاد وإغلايب

يف التعرف إىل مساعلة الفضائيات الليبية يف نبذ خطاب التعصب  مشكلة البحثسبثلت 
والكراىية ونشر ثقافة التسامح يف ظل التحوالت الراىنة من خبلل ادلسئولية االجتماعية 

 .وادلهنية
على ظاىرة خطاب تأيت أعلية ىذا البحث لكونو يسلط الضوء  أىمية البحث ومبرراتو:

 ضمون اإلعبلمي.والعنف يف ادل ،الكراىية والتعصب
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شعور مكونات اجملتمع ادلختلفة بشكل متزايد لتعرض ىويتها الثقافية واالجتماعية والوطنية  -
للتهديد نتيجة لضعف مستوى اخلطاب اإلعبلمي ودوره يف بلورة اذباىات بعينها، حىت 
أصبح ؽلثل ظاىرة اجتماعية دبا يثَته من مشاعر الكراىية وتكوين اذباىات متعصبة بُت 

 .(5)اجلمهور
تنامي ادلناخ ادلؤدي إىل انتشار ثقافة التعصب باجملتمع  اللييب، ادلتمثل يف تنامي مظاىر  -

واطلفاض مستويات الدخل وارتفاع  واألمٍت، واالقتصادي، التوتر السياسي، واالجتماعي،
 األسعار وعدم الثقة بادلسئولُت.

تطالعنا بأحداث وقضايا تتصف يف ما غلب أن تضطلع بو الفضائيات بعد أن أصبحت  -
رلملها بالتعصب االجتماعي شلا أدى إىل آثار سلبية وخطَتة على القيم الدينية واالجتماعية 

 .(6)واذلوية ومرتكزات اجملتمع
إمكانية إفادة ادلؤسسات اإلعبلمية يف وضع برامج وخطط للحد من ىذه الظاىرة من  -

وح احلياد وادلصداقية  غلمع وال يفرق بُت أبناء خبلل إنتاج خطاب إعبلمي بديل يتميز بر 
 الوطن.

وأخَتاً يأيت ىذا البحث تدعيماً دلا دعت إليو ادلنظمات الدولية باعتبار نبذ التعصب واحلق  -
يف االختبلف، من أكثر ادلفاىيم اليت غلب أن تنشرىا وسائل اإلعبلم لبث روح التسامح 

 .(7) رلال العبلقات الدوليةوتقبل اآلخر بُت األفراد واجلماعات ويف
 يهدف البحث إىل التعرف على:أىداف البحث: 

 خطاب الكراىية وحرية التعبَت يف التشريعات الدولية واحمللية. -1
 آثار وأبعاد خطاب الكراىية والتعصب والنظريات ادلفسرة لو. -2
 قيم وآثار التسامح. -3
 شلارسات اخلطاب اإلعبلمي يف تناول القضايا واألحداث. -4

 تساؤل البحث:
الفضائيات الليبية في ما مدى مساعلة  ػلاول البحث اإلجابة على التساؤل التايل:

نشر ثقافة التسامح ونبذ التعصب والكراىية من خالل رصد وتحليل أبعاد الخطاب 
دبعٌت رصد وربليل شلارسات اإلعالمي نحو القضايا واألحداث محل التناول والمعالجة؟ 
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اء القضايا واألحداث ادلواكبة للمشهد، هبدف الكشف عن الدور الذي اخلطاب اإلعبلمي إز 
تقوم بو الفضائيات الليبية ذباه أشكال وصور عنف اخلطاب اجملتمعي والسعي لتكريسو 

 ،ونبذ العنف وتعزيزه، والسعي إىل طرح بدائل واقعية لتنوير إفراد اجملتمع بثقافة التسامح،
نتج الهنيار القيم

ُ
 والنظم االجتماعية وتدىور حالة السلم واألمن األىلي. والكراىية ادل

 المنهج المستخدم:
ادلسح الوصفي الذي يهدف إىل وصف وتوثيق ُيصنف ىذا البحث ضمن حبوث 

 ،(8)للظاىرة اإلعبلمية زلل البحث باستخدام األدبيات ادلتاحةاألوضاع أو االذباىات احلالية 
شلارسات اإلعبلم اللييب فيما تتناولو الربامج من عنف اخلطاب يف وربليل  ،وىو زلاولة وصف

اعتماد ادلنهج  قيمةيف ضوء ادلسؤولية االجتماعية وادلهنية، وحيث إن  ،أحداث وقضايا
الوصفي تكمن يف واقعية الظاىرة ،وارتباطها دبوضوعات حبثية يعيشها اإلنسان يف حياتو، وأن 

ا غلعل نتائجها ذات قيمة علمية وعملية، حيث معلوماهتا وبياناهتا تأيت تعبَتًا عن الواقع، شل
 ؽلكن االستفادة منها يف تطوير الواقع ضلو األفضل.

 أدوات البحـث:
البحث على اإلطار النظري للدراسات العلمية، فقد مّت االعتماد يف صبع  هذايعتمد 

بحوث ادلعلومات ادلتعلقة دبوضوع البحث على األسلوب ادلكتيب، وذلك من خبلل الكتب وال
 .(9)والدراسات السابقة ذات العبلقة دبوضوع البحث أو ادلشاهبة لو

 مفاىيم البحث:
يأخذ خطاب الكراىية توصيفات عدة ؽلكن إصباذلا يف العنف اللفظي  خطاب الكراىية:

تضمَّن يف اخلطاب الدوين، والكره البُّت، والتعّصب الفكري والتمييز العنصري والتجاوزات 
ُ
ادل

 .(10)القد حية والنظرة االستعبلئية يف اخلطاب ادلصحوب باإلقصاءالتعبَتية 
أما يف اللغة  اشتق مفهوم التعصب من ادلصطلح البلتيٍت ويعٌت احلكم ادلسبق، التعصب:

العربية فيعّرف التعصب بأنو حكم مسبق غَت مبٍت على أدلة موضوعية وإظلا على تصورات 
ك بالشيء والتشدد لو، وىو أيضًا من سابقة، وأصل التعصب فعل "عصب" أي التمس

 .(11)تعٌت أن ينصر الفرد عصبتو ظادلة أو مظلومة العصبية اليت
 واخلطأ ودة داخل اإلنسان تساعده يف التجاوز عن الذنب،ــــــــــىو طبيعة فطرية موج التسامح:
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 .(12)يف احلق عن رضا وقناعة. التسامح لفظا: يعٍت الصفح والعفو وادلغفرة
 اإلطار المعرفي للبحث:

 المحور األول: خطاب الكراىية وحرية التعبير في التشريعات الدولية والمحلية.
 الخلفية النظرية لمفهوم خطاب الكراىية:

إن اخلطاب اإلعبلمي الداعم للتعصب اجلهوي وادلذىيب يشكل سلالفة ألوامر الشرع 
ت وأخبلقيات زلددة ذباه السلم األمر الذي يتطلب التحلي دببادئ وسلوكيا والقوانُت،

 ،لتعصب، حيث إن االضلراف عن الشرعاالجتماعي، وذلك بتبٍت خطاب بعيد عن ا
ونصوص القوانُت الواردة يف ذات الشأن يعد جرمًا يف نظر الشرع والقانون ويتضح ذلك من 

 خبلل األدلة التالية:
ا أن تصيبوا قوما جبهالة قولو تعاىل" يأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبٍإ فتبينو 

تقف ما ليس لك بو علم إن السمع  وقولو عز وجل" وال "(13)فتصبحوا على ما فعلتم نادمُت
وقولو تعاىل "إذ تلقونو بألسنتكم وتقولون  (14)والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنو مسئوال"

 .(15)بأفواىكم ما ليس لكم بو علم وربسبونو ىينا وىو عند اهلل عظيم"

  مفاىيم ذات الصلة بالكراىية:ال
نتيجة الرتباط عبلقة بعض ادلفاىيم فبل ؽلكن دراسة ظاىرة خطاب الكراىية دون 

 اإلشارة إىل ادلفاىيم اليت تتداخل معها مثل التعصب والعنف والغضب واإلساءة واإلرىاب.
وادلشاعر : يرتبط مفهوم التعصب بالكراىية، ويعرف التعصب بأنو نسق من ادلعارف التعصب

 .(16)والتوجهات السلوكية السلبية ادلتصلة بأعضاء صباعة معينة
: ترتبط الكراىية بالعنف، فالعنف ىو سلوك مقصود نتيجة معرفة ما، يهدف إىل العنف

 إحلاق األذى والضرر بالشخص اآلخر عن قصد وعمد.
د الدوافع . تعد الكراىية مظهرًا من مظاىر التعبَت عن الغضب ويُعد الغضب أحالغضب

 الناذبة عن الكراىية.
 : تتعدد تعريفات اإلساءة وتتباين بناء على عدة عوامل منها طبيعة الفعل نفسو،اإلساءة

واإلساءة  وؽلكن استخدام الكراىية، والنفسية لو، واآلثار اجلسمية، وتكراره، وشكلو ودرجتو،
 بالتبادل بوصفهما مًتادفُت.
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ىية فاإلرىاب يعٌت التخويف والًتويع وبث الذعر يف : ؼلتلف اإلرىاب عن الكرااإلرىاب
أو عاطفية ،ويتسم باالستمرارية وخلق مناخ عام من  النفس، وأيضا لئلرىاب طبيعة فكرية،

ويرفع مستوى التطرف وتبلشي  التوتر والقلق يف حُت أن خطاب الكراىية يثَت العنف،
 .(17)مبادئ تقبل االختبلف

 مفهوم خطاب الكراىية:
يزال مصطلح خطاب الكراىية مصطلحًا شائكاً، وال يوجد تعريف زلدد وواضح ال 

ذلذا النوع من اخلطاب متفق عليو بشكل جازم يف القانون الدويل، وإن كانت ىناك 
اجتهادات دوليو  قد قاربت بُت مفاىيمو ادلتعددة وادلختلفة، وال يزال ادلفهوم ػلتاج لتحديد 

التعريف الواضح ذلذا ادلفهوم يف جعلو من أكثر القضايا إثارة أكثر صرامة، ومن مث فإن غياب 
للخبلف واجلدل، ويف الوقت الذي تتوافر فيو تعريفات تطرح يف سياق تقريب ادلفهوم 
ومقاربتو بُت ادلهتمُت، إال أن معظم الدول مل تضع مفاىيم قانونية واضحة ذبعل من خطاب 

 .(18)بة عليها أمام القضاءالكراىية رماده قانونية واضحة ؽلكن احملاس
كما أن معضلة مفهوم خطاب الكراىية تكمن يف أن الدول اليت تدعي الدؽلقراطية 
ربرص على أن ال يتم دبناسبة ذلك تقييد حرية الرأي والتعبَت، بينما يف الدول غَت الدؽلقراطية 

يم األفواه فإن ادلعضلة سبكن يف اخلشية من استغبلل مفهوم خطاب الكراىية كوسيلة لتكم
 .(19)والبطش بادلعارضُت ومن مث مصادرة حرية الرأي والتعبَت

وإضافة لدقة مستوى التداخل بُت ماىية خطاب الكراىية وحرية الرأي والتعبَت، فإنو 
من الصعوبة دبكان إغلاد صيغة زلددة دلفهوم خطاب الكراىية، فخطاب الكراىية من حيث  

وهتديد  ي والتعبَت ،ومن حيث إنو ػلرِّض على العنصرية،كونو خطابًا يقع يف رلال حرية الرأ
. ولصعوبة ربديد مفهوم واضح (20)األمن اجملتمعي فإنو يشكل اعتداًء واستغبلاًل لذات احلرية
 خلطاب الكراىية، إال أنو باإلمكان إغلاد توصيفات منها:

تضّمن يف اخلطاب الدوين، الُكره البُت يف  -:أوالً 
ُ
التلفظ منها: التمييز العنف اللفظي ادل

العنصري أو اإلفناء أو تقليص احلقوق، والتجاوزات التعبَتية القدحية والنظرة االستعبلئية يف 
أو أكثر من مكونات اجملتمع  وإثارة مشاعر الكره ضلو مكّون، اخلطاب ادلصحوب باإلقصاء،

 بلمـــــــوسائل اإلعومعاملتهم كمواطنُت من الدرجة األقل، ويف ظل ىذا الوضع  شاع استخدام 
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 .(21)ذلذا النوع من اخلطاب لدرجة اإلشباع وادللل
العنف الرمزي ويشار لو بأنو عنف غَت طبيعي، يتم عرب وسائل الًتبية، ووسائل  -:ثانياً 

اإلعبلم بتلقُت ادلعرفة واإليديولوجيا، يف إطار غَت زلسوس حىت بالنسبة لضحاياه إذ يعتربونو  
الغالب على قادة الرأي باعتبارىم األساس الذي تستند إليو الدولة كمسلمات، وؽلارس يف 

عرب التوظيف الذكي للتقنيات واآلليات لتمرير صورة لآلخر على سبيل القدح أو التشنيع 
واخليانة هبدف االنتقاص والتهميش، ويف حالة  أو العمالة، والتشويو بِنعوت مثل البدعة،

أو  إذ تصل إىل حد ادلبلئكة ادلزعومة، عن حقيقتها، أخرى تكون الصورة ادلركبة متعالية
ويبلحظ أن خطاب الكراىية ساد يف معظم وسائل اإلعبلم  .(22)التقديس ثناء وامتداحاً 

الليبية والسيما الفضائيات، فبل يكاد ؼللو أي برنامج أو خرب أو حوار إعبلمي من مضمون 
اإلحباط على كافة ادلستويات يف إطار والكراىية، و  والتعصب، يغلب عليو طابع االستهجان،

 ودون إدراك حلق التعبَت عن الرأي.  حق الرأي،
وبالرجوع إىل القوانُت ادلؤطرة حلرية الرأي والتعبَت فقد اتفق اجملتمع الدويل على آلـية 
تفصل فيما بُت حق الرأي وحق التعبَت عن الرأي، فقد مّت تعزيز حق الرأي دون أي قيود، إال 

ضوابط وقيود على التعبَت عن ىذا الرأي، منها احًتام حقوق اآلخرين وضباية األمن  أنو وضع
القومي، على اعتبار انو خطاب ُمفعم بالكراىية يتعارض مع قيم التسامح والعيش ادلشًتك 

 .(23)اليت ربتاجها اجلماعات البشرية
 التشريعات الدولية والمحلية في مجال حقوق اإلنسان:

 ة اإلسالمية.الشريع -:أولً 
أىتم الدين اإلسبلمي دبجال حرية الرأي والتعبَت يف إطار إحداث ووقائع ملموسة 
متواترة على شلارسة التعبَت، والرأي يف سائر شئون احلياة يف قول اهلل تعاىل" وجادذلم باليت ىي 

"وقل احلق من  (26)ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها"" (25)"ال إكراه يف الدين"  (24)"أحسن
ويف ذلك صلد أن الدين اإلسبلمي يستند إىل  ،(27)ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"

واالعتبار بسنن اهلل يف اخللق، وىى أصول تزكي حرية التعبَت وتقتضيها وانتفاء  النظر العقلي،
عوة العفو احلصانة عن األفراد أصبًل ثابتًا حيث ال يتفاضل الناس إال بالتقوى، كما أن د

 .(28)والتسامح، واألمر بادلعروف، والنهى عن ادلنكر من مبادئ الشريعة اإلسبلمية
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 التشريعات الدولية. -:ثانياً 
وخطورة اذباىات التعصب فأصدر  لقد تنبو اجملتمع الدويل إىل احًتام حقوق األفراد،        

واإلؽلان باحلقوق األساسية  ، اليت تنص على تقبل اآلخر،(29)العديد من الوثائق الدولية
 لئلنسان منها:

( على احًتام حقوق اآلخرين واحًتام مسعتهم، وأوصت بأن يتم 19) أكدت ادلادة
 النظر يف رلموعة من اإلجراءات والعقوبات ادلدنية واإلدارية.

( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية، ربديد 19) ونصت ادلادة
ة بشأن مسألة خطاب الكراىية، حيث مّت ربديد احلق يف حرية التعبَت اليت ادلعايَت الدولي

ونقلها، بصرف النظر عن احلدود،  واألفكار، وتلقيها، تشمل احلرية يف التماس ادلعلومات،
 واحًتام حقوق اآلخرين واحًتام مسعتهم.

ة ( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ادلدني20( من ادلادة )2وأشارت الفقرة )
أو الدينية  أو العنصرية، القومية، حظر أية دعوة إىل الكراىية، والسياسية إىل

 ،ومنع استخدام عبارات اإلىانة أو العنف، أو العداوة، ُتشكل ربريضًا على التمييز،
 .(30)أو دينهم عرقهم أو األلقاب، لتمييز أفراد من اجملتمع بناء على

 :م1199حتى  9191التشريعات المحلية خالل الفترة من -:ثالثاً 
وإحداث تغَتات جذرية يف القوانُت واللوائح  نتيجة لتبيان أنظمة احلكم السياسية،

واإلقليمي بشأن حقوق اإلنسان  الفاعلة خبلل الفًتة، وبالتوافق مع منظمات اجملتمع الدويل،
ُشِّرع اللييب رلموعة من الوثائق والقوانُت منها.

 يف التعبَت عن آرائو وأفكاره، أصدر ادل
 .م11/12/1969عبلن الدستوري، رللس قيادة الثورة، اإل -
 .م1972/ 76قانون  ادلطبوعات رقم  -
 .م12/6/1988الوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق اإلنسان، -
 .م1992، 20قانون تعزيز احلرية رقم  -
 .م2011اإلعبلن الدستوري ادلؤقت  -

عن آرائو،  حيث جاءت ىذه التشريعات للتأكيد على أن لكل مواطن احلق يف التعبَت
 رية التعبَت علىــفيما يتعلق حب م1972لسنة  76ونشر عرضاً سلتصراً لبعض مواد القانون رقم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82_(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A)
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 النحو اآليت:
( من ىذا القانون أن الصحافة حرة ولكل شخص احلق يف حرية 1نصت ادلادة رقم )

ري ادلنظم هبذا ويف إذاعة اآلراء واألنباء دبختلف الوسائل وفقًا للحق الدستو  التعبَت عن رأيو،
 .(31)القانون ويف إطار مبادئ اجملتمع وقيمو وأىدافو

( تكون ادلسئولية اجلنائية بالنسبة للجرائم اليت ترتكب بواسطة 31وتضمنت ادلادة )
ادلطبوعات على الكاتب كفاعل أصلي وعلى الناشر كشريك.... بالتضامن على احلقوق 

 ادلدنية.
أو  أو حّقره باالسم، أو قدح فيو، ذم شخصاً،( منو، كل من 32وجاء يف ادلادة )

باإلشارة اليت تدل عليو عن طريق أحد وسائل اإلعبلم يعاقب دبقتضى قانون العقوبات 
. إال أن ىذه التشريعات مل تتضمن التحوالت الكربى يف وسائل (32)ويسأل عن ىذه اجلرؽلة

ة اليت وقعت باجملتمع اللييب اإلعبلم اجلماىَتي ومل تواكب التطورات االجتماعية والسياسي
ونتيجة ذلذه احلال تظل وسائل اإلعبلم رىينة  .(33)الذي غلعل وسائل اإلعبلم تعبَت للمجتمع

األنظمة السياسية رغم ما ُيسن من تشريعات وقوانُت يف مواثيقها ادلتعلقة حبقوق اإلنسان، 
قي تلك القوانُت عاجزة عن والتعبَت لؤلفراد داخل اجملتمع، ومن مث تب وكفالة حرية الرأي،

التفعيل العتبارات منها، احلفاظ على األمن القومي، وادلصلحة العامة على حساب قيم 
 .(34)احلرية واحًتام حقوق اإلنسان

 :المحور الثاني
 آثار وإبعاد خطاب الكراىية والتعصب و النظريات المفسرة لو:

 آثار خطاب الكراىية والتعصب:
والتعصبيُت أواسط اجملتمع اللييب بشكل غَت مسبوق جملرد ينتشر خطاب الكراىية 

اختبلف الرأي، السيما حاالت ضعف أركان الدولة وتفككها حيث تلقى االنقسامات 
واجلداالت رواجاً، ويف الغالب ما يكون التحريض مستها البارزة، حيث يصنع خطاب 

م احلاالت يؤدي ىذا النوع الكراىية ويروج لو من خبلل قنوات االتصال ادلتعددة، ويف معظ
من اخلطاب إىل انتشار الفرقة بُت مكونات اجملتمع شلا ينعكس يف احملصلة على حالة استقرار 
وأمن وسبلمة األفراد والسلم األىلي بوجو عام فتكثر بؤر التوتر والفنت واإلرىاب، وتعدد 
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شار اجلدل الديٍت أثره حاالت العنف واجلرؽلة لتكون سبب يف إزىاق األرواح، وجاء أيضاً انت
على شيوع ادلدارس، وادلذاىب الفكرية ادلختلفة الذي كان لو األثر الواضح يف تدعيم 
االذباىات عند تناول القضايا واألحداث، ونتيجة لسيطرة وسيادة ثقافة التعصب، والتشدد 

وعامة والعلماء،  واخلرباء، ،غل للنشطاء السياسيُت واحلقوقيُتأصبحت مسألة الشغل الشا
الناس على السواء، حىت أن بعض من األعضاء شلن مّت انتخاهبم قد ربدثوا بلغة الدونية، 

ويف ذلك يقول اهلل تعاىل   .(35)والتعصب، والتشدد، وإثارة الكراىية يف العديد من ادلناسبات
"يأيها الذين امنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خَت منهم وال نساء من نساء 

أن يكن خَتاً منهن وال تأمروا أنفسكم وال تتنابزوا باأللقاب يئس االسم الفسوق بعد عسى 
 .(36)اإلؽلان ومن مل يُتب فأولئك ىم الظادلون

لقد فرض ىذا النوع من اخلطاب نفسو كتوجو دلعظم قنوات االتصال والتخلي عن 
ادلًتتبة عن ذلك من الناحية مبدأ أخبلقيات ادلهنة واحًتام حقوق اآلخرين وتقدير النتائج 

. حىت باتت معظم الربامج وادلناظرات بالفضائيات تنتهج لغة التحريض (37)االجتماعية
والتعصب وشيوع خطاب الكراىية الذي عصف بالوطن وأدى إىل نتائج كارثية، وانتشار 

وطن، روح البغضاء اليت استغلها الكثَتون كطريق الستعطاف رأي الناس والتحجج حبماية ال
أو ادلكتسبات ادلتحققة أو الوحدة الوطنية أو احلقوق األساسية للمواطنُت، ىذه ادلسائل 
وغَتىا يف ىذا الوطن ردبا ما كانت لتحدث لوال نشر ثقافة الكراىية، والتعصب الذي ُيسّوق 

 :(38)يف أظلاط عدة منها
هتا وإلقاء تقدًن شخصيات ربض على العنف، والتعصب من خبلل آرائها، وسلوكيا -1

 الضوء عليها.
ترويج أفكار تشجع على العنف، والتعصب، وتناوذلا يف وسائل اإلعبلم شلا يعمل على  -2

 نشرىا.
النقل اإلخباري ادلفصل ألحداث ووقائع تعكس عنفاً أو تعصباً بُت فئات معينة أو ضد  -3

 فئات بعينها وتغطيتها بصورة مبالغ فيها مساحة وزمناً.
امج بأنواعها ادلختلفة قضايا العنف، والتعصب بصورة غَت موضوعية مبالغ فيها تناول الرب  -4

 وتقدم من خبلذلا شخصيات تساىم يف إثارة اخلبلف.
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تقدًن أعمال درامية تثَت العنف والتعصب، وتشعل الفنت، وادلشاكل بُت أفراد اجملتمع  -5
 وفئاتو.

وعناصرىا تؤدى إىل إثارة  ،صيلهاللحوادث العنيفة، وسرد تفا التناول وبشكل ُمفصل -6
 الرأي العام.

 أبعاد خطاب الكراىية والتعصب في المشهد الليبي: -
مل تكن خطة متصدري ادلشهد السياسي عسكرية إلهناء النظام السياسي القائم وفق 
آليات وفًتة زمنية زلدد فقط، وإظلا ارتبطت ىذه اخلطة بأجندات وأىداف سلتلفة بوسائل 

ودولية وجاء تنوع اخلطاب اإلعبلمي يف إطار تبادل االهتامات، والتحيز، وإشاعة  إعبلم ليبية
األخبار غَت الصادقة؛ هبدف تظليل الرأي العام حيث تصدرت ادلهمة فضائيات دولية منها: 

، لتوىل تنفيذ خطط يف رلال (39)وغَتىا 24وفرنسا BBCاجلزيرة والعربية واحلرة واآلن و
احلرب النفسية  القائمة على مبدأ الذعر النفسي الكامل والصدمة اإلعبلم وادلعلومات و 

والًتويع من خبلل الًتكيز على اخللفية النفسية واالىتمام باجلانب االنفعايل، والعصيب لدى 
اإلفراد، بتوظيف النعرات االجتماعية والقبلية واجلهوية لتأسيس اذباىات تتصف بالتعصب 

ة االستثارة ادلعرفية، وذلك هبدف إهناك مستوى التماسك بتوظيف نظري .(40)ذباه اآلخرين
االجتماعي القائم واخلوف من اآلخر وتغذية التعصب القبلي، من خبلل تشجيع النزعة 
اجلهوية بتفعيل خطاب الكراىية، والتشدد للذات ضد من ؼلالف الرأي الشخصي حىت 

ات الدولة، ونظامها وصل األمر إىل تفكك األسرة الواحدة، إضافة إىل إجهاض مؤسس
اإلداري، وانتشار الفوضى من خبلل تشجيع حاالت النهب والسرقة، وانتشار السبلح، 
واالقتتال، واالعتقال، والتهجَت القسري، وإتبلف ادلمتلكات العامة واخلاصة دبا فيها 
احليوانات، وتوريط اجملتمع يف سياسات، ومؤامرات تدار من خبلل إطبلق فوضى احلريات 

بلمية ،وتبقى فوضى احلريات اإلعبلمية ادلنتجة خلطاب الكراىية يف وسائل اإلعبلم األثر اإلع
، لتتضح معامل (41)السليب على اجلمهور من خبلل حلقات النقاش، والتواصل االجتماعي

الكراىية والتعصب وتدين مستوى الثقة اجلماىَتية. ويف ىذا يقول اهلل تعاىل "يأيها الذين 
 .(42)م فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمُت"آمنوا إن جاءك

 وةـــاءة اللفظية، واتساع الفجـــــــات اإلســــــتتمثل آثار ىذا النوع من اخلطاب يف انتشار شلارس -
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 احلوارية بُت األفراد واجلماعات.
الناصبة عن ذلك من حيث العنف واجلرؽلة تزايد بؤر التوتر، والتعصب، واحلقد، واآلثار  -

على نطاق واسع بُت مكونات اجملتمع، وادلمتلكات ليس من السهل معاجلتها يف نطاق زلدد 
 من الزمن.

 إنو يعكس أزمة الفكر واذلوية. - 
العجز عن ذباوز اخلبلفات واأليديولوجيات، إضافة إىل غياب الرؤية الواضحة وادلشًتكة  -

الواقع، وادلصَت الواحد، إضافة إىل اآلثار النفسية االنفعالية والعاطفية وما  تستجيب دلتطلبات
 يًتتب عليو من اكتئاب، وقلق، وضعف الثقة باآلخرين.

ضعف بناء مستوى الثقة بتواصل اجتماعي إعبلمي عن خطاب وطٍت ومضمون  -
 ومصداقية.

، واالنفعال النفسي، والذىٍت يسلب قدرة التبصر يف اختيار ادلوقف السليم، ويتسم بالتوتر -
 .(43)ويغلب عليو منطق الغلبة واالحتجاج وينتهك قيم العقبلنية، ومعايَتىا

 النظريات اإلعالمية المفسرة لمخاطر الكراىية والتعصب: -
إن إدراك مستوى الكراىية والعنف الذي يقدمو التلفزيون يف تغطية األخبار والربامج، 

اإلعبلم يهتمون بوضع نظريات لتفسَت العنف وفهم تأثَتاتو ادلختلفة جعل الباحثُت يف رلال 
 على سلوك اجلمهور ومن بُت ىذه النظريات:

تنطلق النظرية من فرضية أن التعرض للجرؽلة والعنف يف وسائل اإلعبلم نظرية التطهير:  -
ًتض أن يقلل من حاجة اإلنسان إىل العدوان، وتقوم النظرية على فكرة التطهَت اليت تف

اإلحباط والظلم يولد ادليل ضلو العدوان عند الفرد وؽلكن إشباع ىذا ادليل بالعدوان ادلباشر أو 
 .(44)دبشاىدة اآلخرين يرتكبون اجلرائم ويقومون بالعدوان

تشَت النظرية إىل أن ادلضمون احملفز ال ينتج سلوكاً عدوانياً  نظرية إثارة الحوافز العدوانية: -
 .(45)مباشراً بل الظرف اإلضايف ىو الذي يهيئ شعوراً، وقابلية بإمكانية االستجابة العدوانية

تنطلق ىذه النظرية من فرضية أنو ال توجد عبلقة مباشرة بُت التعرض  نظرية التدعيم: -
دة السلوك العدواين لدى األفراد، حيث إن وسائل اإلعبلم للعنف يف وسائل اإلعبلم، وزيا

 .(46)من بُت عوامل أخرى، وليست العامل الوحيد ادلؤدي للعنف
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تقوم ىذه النظرية على عدة افًتاضات لتفسَت سلوك اإلنسان، وأن الفرد  نظرية التقمص: -
 .(47)ؽليل إىل تقمص السلوك الذي يعجبو، ويتأثر بو

: تنطلق ىذه النظرية من فرضية أن الفرد يتعلم عن طريق الجتماعينظرية التعلم  -
ادلبلحظة ويستقبل بدقة األشكال السلوكية اليت تصدر عن النموذج القدوة، وتشَت إىل أعلية 

أو احلد من احتمالية افًتاض السلوك ادلقدم بوسائل اإلعبلم  أن التعزيز ؽلّكن من زيادة،
 .(48)والذي تعرض لو الفرد

عرض البعض من التصورات النظرية  حول ظاىرة كراىية وعنف اخلطاب الذي إن 
تقدمو وسائل اإلعبلم؛ يوضح خطورة ادلشكلة وقسوة اآلثار النفسية، واالجتماعية ادلًتتبة 
عليها، األمر الذي يستدعى االنتباه إىل ضرورة احلد من التعامل هبذا النوع من اخلطاب، 

ب الكراىية اليت تساعد على احتواء الفجوة ادلعرفية دلفهوم والبحث عن أظلاط بديلة خلطا
التسامح، وقيمو الدينية والنفسية واالجتماعية، واالمتثال لقول اهلل العلي القدير" إال الذين 

للوقاية من اآلثار الناصبة  .(49)تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
تجانس وطبيعة ادلرحلة ويبلئم احتياجات الفرد اجملتمع من معارف عن التعصب والعنف دبا ي
 .(50)يف إطار احلياد وادلوضوعية

  :المحور الثالث
 التسامح الجتماعي:

 الخلفية النظرية للتسامح :
إن البحث عن مغزى التسامح  والتماس ادلعاين النبيلة لو كما وردت يف القران الكرًن 

األخبلقية لقيمة التسامح بُت األفراد، فكم ىم الذين ال يعرفون يعزز للباحث حقائق األمور 
معٌت وقيم التسامح حق ادلعرفة، ومن مث ضبلهم التفكَت على ذباىل ىذه القيمة، أو التغاضي 
عنها واألخذ بصبلبة ادلعاملة، وسوء الطوية، وتبيُت الشر، والًتبص باآلخر، واستغبلل ما 

، وإدخال الرزايا على أصحاب النفوس الطيبة، إال أن لآلخر من تسامح لتحصيل الفوائد
ادلدركُت لقيم التسامح والعفو وادلطالبُت بادلصاحلة الوطنية ونبذ العنف والتعصب، مل يكن 
ذلك التفكَت وذلك السلوك حائبًل بينهم وبُت زبلقهم خبلق التسامح، واكتساب فضائلو مع 

 .(51)العلم دبا يناذلم من جرائو من متاعب احلذر
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إن ادلدركُت لؤلمور اليت أنتجت انتفاضة فرباير من حيث إهنا جامعة ومانعة، جامعة 
دلناصريها يف ادلودة، وحسن التواصل، والعصبية، ومانعة من االمتزاج والتسامح لغَت مؤيديها، 
لتشب بُت مكونات اجملتمع الواحد حبكم التولد أنواع الكراىية والغلظة مث البطش بادلخالفُت 

ي، واجلهوي، ا فكريًا وجهوياً؛ لذلك كانت األحداث يعززىا خطاب التعصب الفكر ذل
حرر

ُ
وادلتحرر وإذكاء النزعات القبلية ادللوثة دبشاعر الكراىية واحلقد واطلفاض  وسيادة لغة ادل

مستوى احلوار وانعدام لغة التسامح، إضافة إىل السلوك يف ادلعاملة من حيث القتل وتدمَت 
وحرق ادلمتلكات. ىذا االذباه الفكري ىو نتاج لقصور مفهوم التسامح، وقيمو السامية اليت 

فالتسامح يف اإلسبلم يعٌت إصبلح التفكَت، ومكارم األخبلق الذين علا  دعا إليها اإلسبلم،
من أصول النظام االجتماعي، وأن الفكر الصحيح يكسب اإلنسان الثقة بالعقيدة احلقة 
بنفس مطمئنة، وصدر رحب، ولسان طليق إلقامة احلجة دون ضجر وال سامة يف قولو تعاىل 

 (52)تْسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون" "وما أنت هبادي العمى عن ضبللتهم إنْ 
وقولو تعاىل "يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اىتديتم إىل اهلل 

فالتسامح من خصائص اإلسبلم وىو أشهر  (53)مرجعكم صبيعا فينبئكم دبا كنتم تعملون"
رضبة  الإاىل" وما أرسلناك شليزاتو، وأنو من النعم اليت أنعم هبا على أعدائو بقولو تع

 .(54)للعادلُت"
 المفاىيم ذات الصلة بالتسامح:

يتداخل مفهوم التسامح مع العديد من ادلفاىيم شلا يؤدى إىل تداخل طرق فهم 
التسامح، ولذلك فان االختبلف حول معٌت التسامح ردبا يفهم باعتباره اختبلفا بُت ىذه 

 ىيم للتسامح يف اجملتمع منها:ادلفاىيم؛ ومن ىنا ؽلكن ربديد عدة مفا
تشَت ىذه الصلة إىل العبلقة ادلمكنة بُت السلطة، واألقلية يف ذات النطاق التساىل:  -

اجلغرايف  وتسمح من خبلذلا السلطة لؤلقلية بالعيش حول الظروف اليت تقبل فيها األقلية 
عتقاد بوجود ما ادلواقف ادلسيطرة للسلطة ليصبح فيها التسامح والتساىل شلكنا أي اال

ؼلالف، حيث قال اهلل تعاىل" إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهلل غفور 
. ويقوم التسامح على أسس أولية عندما يتم التفكَت يف شلارسات ومعتقدات (55)رحيم

األقليات باعتبارىا مًتسخة بعمق يف عقول األفراد وليس من السهل تغيَتىا، ومن ىنا يكون 
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ل قيمة يف إثراء التسامح اإلنساين إلمكانية التعايش معاً، ويف حالة أخرى يقوم للتساى
التسامح على أسس مصلحيو ألنو ينظر ذلذا الشكل من التسامح باعتباره التكلفة األقل لكل 

 .(56)االحتماالت ادلمكنة، والسيما عندما ال ؼلل ذلك بالسلم االجتماعي
حالة التحول بُت األقوى واألضعف والتسامح ىنا يعٍت  يشَت مفهم التعايش إىلالتعايش:  -

وإمكانية إغلاد فرص أفضل  إهناء حالة الصراع القائمة دون التماس جدوى للسلم اجملتمعي،
 للتعايش معاً على أسس متينة تقبل فيها األطراف طرق العيش، وادلصاحل ادلشًتكة.

ذلا العديد من ادلستويات أعلها  يعرب السبلم عن عملية اجتماعيةالسالم الجتماعي:  -
السبلم مع النفس الذي ؽلثل استبعاد كل مظاىر الكراىية، والعنف وإحبلل التسامح الشامل 
الذي يقود إىل السبلم االجتماعي يف إطار شلارسة الدولة السبلم االجتماعي جبميع أشكالو 

 .(57)ة التعبَت من خبلىاالذي ػلقق رلموعة من القيم منها اإلحساس باألمن، واألمان، وحري
يتجانس مفهوم االحًتام، والتسامح  من حيث كونو يقوم على أسس أخبلقية الحترام:  -

ويظهر ذلك يف احًتام الشخص لنفسو، واحًتامو لآلخرين بغض النظر عن االختبلفات 
تسامح االجتماعية أو السياسية او الدينية بُت ادلواطنُت ،ىذه االختبلفات غلب احًتامها وال

معها ألهنا تعترب ذات أعلية خاصة للمواطنُت شلا ؽلكن من التبلؤم، والتكيف مع 
حيث قال اهلل تعاىل "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل .،(58)األخر

 .(59)أتقاكم"
مفهوم يشَت التقدير إىل اإلدراك والتفاىم ادلتبادل بُت ادلواطنُت بدرجة أكرب من التقدير:  -

االحًتام، فمفهوم التقدير يعٌت النظر إىل ادلعتقدات وادلمارسات باعتبارىا سبثل عن مفاىيم 
 .(60)وتصورات متاحة أخبلقيا

 مفهوم التسامح الجتماعي:
تكاد ذبمع قواميس اللغة على تعريف التسامح دبعناه األخبلقي بأنو" موقف فكري 

ية اليت تصدر من الغَت سواء كانت موافقة أو غَت وعملي قوامو تقبل ادلواقف الفكرية والعمل
موافقة دلواقفنا. كما يعٌت استعداد ادلرء ألن يًتك لؤلخر حرية التعبَت عن رأيو، حىت ولو كان 

ويف اللغة العربية تدل كلمة التسامح على السياسة اليت يتجمل هبا الفرد  .(61)و خطأأسلالفًا 
، ومصدر (62)ويصَت عليو وغلادل فيو باليت ىي أحسنيف التعامل مع كل ماال يوافق عليو 
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سازلو أبدى لو السماحة القوية، وأصل السماحة السهولة يف اخلطاب ويف ادلخالطة 
 .(63)وادلعاشرة، وىى لُت يف الطبع يف مظان تكثر يف أمثاذلا الشدة

يعٌت قبول وتشَت ادلادة الثالثة من اإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان إىل أن التسامح 
االختبلف والتنوع الذي يعرب عن احًتام اآلخر، واالعًتاف بوجوده وخصوصيتو، واإلقرار 

 .(64)حبقو يف التمتع حبقوقو وحرياتو ادلعًتف هبا زللياً ودولياً 
 قيمة التسامح في اإلسالم: 

ىناك عبلقة قوية بُت الدين والقيم بوجو عام، فالدين ىو مصدر ىذه القيم، وعامل 
ر يف نسق قيمة التسامح سواء على مستوى إدراك القيمة، أو الفعل الناتج، ومن مث فإن مؤث

اجملتمع تتحقق وحدتو من خبلل معرفة وانتهاج أفراده ذلذه القيمة العظيمة، والغايات 
السامية، فهي تؤثر يف السلوك وتكاملها يساعد اجملتمع على االستمرار كوحدة متألفة 

ى غايتها االمتثال لنصوص الدين اليت سُبارس الضبط على السلوك متسازلة متماسكة القو 
اإلنساين وتعزز االذباىات الداعمة للبناء االجتماعي السليم، فعن طريق االعتقاد والشعائر 

ىذه اخلاصية يف  .(65)تتصل الغايات العامة والقيم باحلقائق، والتجارب اخلاصة حبياة اإلفراد
تل فيها الدين مكانًا متميزًا يف النظم االجتماعية، ويقرر شرعيتها اجملتمع اإلسبلمي اليت  ػل

دبنحها مكانة مقدسة، وإحداث تغَتات جوىرية يف أسلوب احلياة، فممارسة ىذا النوع من 
القيم بوجو خاص ؽلنح أثر أخبلقي عظيم يف النفس حيث يقول اهلل تعاىل " وعد اهلل الذين 

 .(66)وأجر عظيم" أمنوا وعملوا الصاحلات ذلم مغفرة
 أسس التسامح في اإلسالم: 

قاعدة ىذه األسس ىي القاعدة الفكرية، والنفسية يف القرآن الكرًن وكبلم وسلوك الرسول  -
 الكرًن صلى اهلل عليو وسلم.

ادلعرفة بأن االختبلف يف طبيعة البشر حكمة اهلل يف خلقو، وانو من طبع اختبلف ادلدارك  -
 االستقامة.وتفاوت العقول يف 

حسن ادلعاملة مع من تقتضي األحوال سلالطتهم حيث جعل التسامح من أصول نظامو،  -
وأنو يعزز الثقة بالنفس، وصدق، ادلوقف وسبلمة الطوية، يف قولو تعاىل "فاعف عنهم 

 .(67)وأصفح إن اهلل ػلب احملسنُت"
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فيو ادلدارك صوابًا وخطأ، إدراك االختبلف يعٍت نظرة إىل التفكَت الطبيعي الذي تتفاوت   -
ال نظرة العدوانية ادلثَتة للغضب، قال اهلل تعاىل" ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة 

، يف ىذا األساس األخبلقي أن يضع الشخص األشياء مواضعها (68)واليزالون سلتلفُت"
 وػلكم ذلا بأوصافها وال يكون مندفعاً للعوارض بإحساس ودافع متحٍد.

دعا إىل الوحدة يف الدين، وأوضح حسن معاملة اآلخرين ليهذب من اإلحساس  اإلسبلم -
 الناتج عن االختبلف، ويظهر أعلية التسامح يف مواقع التعصب، وما ينتج عنو من فعل.

 درجات التسامح:
تشَت اآليات القرآنية إىل ثبلث درجات أساسية من التسامح يف قولو تعاىل "َوِإْن 

ىذه القيم تعٍت دعوة اإلنسان للتمسك . (69)وا َوتـَْغِفُروا فَِإنَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيٌم"تـَْعُفوا َوَتْصَفحُ 
هبذه الصفات األخبلقية اليت تتمثل يف مسازلة اآلخرين عند ارتكاب األخطاء يف حقو، 
والعفو عن احلقوق الشخصية عن رضا وقناعة، وسؤال اهلل ادلغفرة من الذنوب اليت ارتكبناىا 

حقو سبحانو وتعاىل ويف حق أنفسنا، إن التمتع بتلك الدرجات من الصفات اليت ينعم يف 
هبا الشخص حبياة خالية من ادلشاكل والصراعات؛ لذا على ادلؤمن أن يعلو إىل تلك 

 .(70)السماحة زبلقاً بأخبلق الرسول الكرًن اليت أمر هبا اهلل تعاىل عباده
 آثار التسامح:

يف ليبيا ما كانت لتجد إال حُت أخذت صباعات، وأفراد ربيد  إن األزمات ادلتبلحقة
عن ىدى التسامح  فلما ذبرأت تلك ادلكونات على االرسباء يف مضايق تدبَت األمور دبعرفة 

أو بدوهنا وصاروا ينتهجون العنف ردبا بتأثَت دعاة خطاب الكراىية والتعصب الذين صار ذلم  
بشكل أو بآخر يف اهنيار التماسك اجملتمعي إىل احلد اتباع  من بُت عامة الناس؛ ساعلوا 

الذي ازدادت فيو مؤشرات تفكك الكيان اجلغرايف برمتو، وافًتسوا الوطن بتعدد الكيانات 
السياسية، وضبايتو، وأصبح ىاديهم التعصب، والعنف، وصم اآلذان عن حال الببلد والعباد 

 يستهزئ هبم وؽلدىم يف طغياهنم ومزيج احلق والباطل ويف ذلك قال اهلل تعاىل" اهلل
على حطام الدنيا بداعي احلمية ويسّرون من ورائو إرضاء ألنفسهم  (71)يعمهون"
ىل احتياجاتو إ، يف وقت ضل فيو ادلواطن طريقو بُت عشَتتو وأىلو، إضافة (72)وآخرين

 كم مسئولــكم راع وكلــــلم" كلـــــول اهلل زلمد صلى اهلل عليو وســــــاألساسية، ويف ذلك قال رس
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 عن رعيتو" وللتسامح آثار كثَتة منها:
عند العفو عن أخطاء اآلخرين ومنحهم فرصة أخرى لتصحيح اخلطأ فإن اهلل العلى  -1

 . ويعفو عنا ىخر أالقدير يعطينا فرصة 
 . للتسامح  تأثَت معنوي  يف تقوية العبلقات االجتماعية بُت الناس -2
التعرف على ادلفهوم احلقيقي للتعاون ادلشًتك، وهبذا فهو يعرفو على يساعد اإلنسان يف  -3

 . معٌت الراحة النفسية، والسعادة احلقيقة
 التسامح من ادلعاين الداللية اليت تشَت إىل التحضر، واإلنسانية احلقيقة. -4
 إنو يستبدل احلزن، والتشاؤم، واحلقد بالبهجة، والفرح، والسعادة. -5

 تسامح:أبعاد ثقافة ال
إن توظيف وإعمال النضج العقلي ،والتوازن الفكري إلدراك ادلعارف ؽُلّكن الشخص 
من استيعاب ادلعاين احلقيقية لثقافة التسامح وما ؽلكن أن ربققو من مكاسب للفرد، واجملتمع 
من خبلل التصاحل مع النفس أواًل ومن مث مع اآلخرين لتعزز البعد النفسي لثقافة التسامح، 

ا وضلن نعيش مظاىر التعصب والكراىية مع ضعف واضح يف ثقافة احلوار اذلادف، السيم
وانتشار األفكار األحادية اليت تقف أمام اإلصبلح االجتماعي، وتنطوي ثقافة التسامح على 
العديد من األبعاد اليت تستهدف التغيَت يف القناعات الفكرية، والعقلية وإحبلل قيم بديلة 

 لعفو، والتصاحل منها:أساسها التسامح وا
 األبعاد الجتماعية:

 بناء رأي صباىَتي يسمو بقيم التسامح ويعزز ثقافة التآلف، والوئام، والسبلم بُت الناس. -
 تعزيز التواصل، واحلوار اإلغلايب بُت األفراد، واجلماعات. -
 االعًتاف باآلخر، والعيش ادلشًتك بسبلم كقيم إنسانية. -
 فرد، واجلماعة وعدم القبول بالظلم االجتماعي.احًتام خصوصية ال -

 األبعاد القانونية:
 ضمان العدل يف التشريعات، ويف إنفاذ القوانُت، واإلجراءات القضائية، واإلدارية. -
 ادلساواة يف ادلعاملة، وتكافؤ الفرص لكل من أفراد، وفئات اجملتمع. -
 ادلعًتف هبا دولياً وزللياً.اإلقرار حبقوق اإلنسان، وحرياتو األساسية  -



 والتعصب وىشر ثقافة التسامح مساهنة الفضائيات الليبية يف ىبذ خطاب الكراهية 

 

                                                                                                                       006         
 

 األبعاد النفسية:
يستمد التسامح قوتو من التقوى، والعمل الصاحل واحًتام العقل والتفكَت عن الرسول  -

 الكرًن )صلى اهلل عليو وسلم( " كل ابن آدم خطاء، وخَُت اخلطائُت التوابون"
 من اآلخرين. هتذيب النفس وتنقيتها من براثن اخلطايا وطلب العفو وادلسازلة -

 األبعاد التربوية:
 يلعب التعليم دوراً يف التعريف والتوعية بثقافة التسامح وذلك باعتماد مناىج تعليمية . -
 األخذ بثقافة التسامح إىل دائرة الفعل بتوسيع مدارك الشخص ورؤيتو ذباه الغَت. -
 واستبعادىم.مقاومة تأثَت النفس والعوامل ادلؤدية إىل اخلوف من اآلخرين  -

 :المحور الرابع
 ممارسات الخطاب اإلعالمي في ظل المسئولية الجتماعية والمهنية:

يتعامل اجملتمع اللييب بشكل متواصل مع وسائل اإلعبلم اجلماىَتية وخاصة 
الفضائيات الليبية اليت تقدم برارلها من داخل الوطن أو خارجو، ويعتمد عليها بشكل كبَت 

% من األسر الليبية سبتلك أجهزة مرئية، وىذا 96ألزمات حيث إن السيما يف أوقات ا
يوضح مدى انتشار أجهزة االستقبال ادلرئي يف ليبيا، ويكاد ال ؼللو منزل دون جهاز مرئي أو 

 .(73)أكثر
وباإلشارة إىل طبيعة التغَتات السياسية اليت تشهدىا ليبيا، واليت يصبو فيها الشعب 

السلمي للسلطة بناء على ما ورد يف اإلعبلن الدستوري ادلؤقت إىل ربقيق مبدأ التداول 
من نصوص قانونية كأسانيد لتحقيق  (14من الباب الثاين ادلادة ) م2011الصادر يف عام 

الدؽلقراطية، وضمان حرية الرأي، وحرية التعبَت الفردي، واجلماعي، وحرية البحث العلمي 
إلعبلم ، والطباعة والنشر... فيما ال يتعارض مع وحرية االتصال، وحرية الصحافة، ووسائل ا

   .(74)القانون
ويف إطار ىذا الوضع السياسي، وادلناداة بأعلية التعبَت عن حرية اإلعبلم واحًتام حرية 
التعبَت، شهدت الساحة اإلعبلمية يف ليبيا انتشارًا واسع النطاق للقنوات الفضائية، حيث 

اخلاصة، وادلناطقية، واجلهوية، إضافة إىل القنوات احلكومية  سبيزت  بظهور القنوات اإلعبلمية
يف إطار حرية امتبلك وسائل اإلعبلم اليت يعزو امتبلكها إىل دخول مستثمرين جدد يف 
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صناعة اإلعبلم، وفضبًل عن ذلك دخلت األموال السياسية يف ىذا الشأن من ِقبل دول 
األعمال يف ذات الشأن، يف إطار السعي إقليمية ودولية ، إضافة إىل دخول عدد من رجال 

إىل ازباذ نقاط ارتكاز يف الواقع السياسي، واالجتماعي الذي يتشكل يف الببلد، عرب امتبلك 
 .(75)وسائل إعبلم، وتوظيفها ألجندة معينة

 ممارسات اإلعالم الليبي، وتعميق ثقافة التعصب، والعنف:
اخلطاب، وأساليب ادلمارسة ادلهنية يف ضوء ىذا الكم من الفضائيات تباين اختبلف 

وفقًا ألىداف وأجندة، وسبويل، وملكية كل وسيلة، وتراجعت فيو مستوى ادلسئولية 
 االجتماعية، فربز تباين ادلمارسة بُت الوسائل تبعاً لعدة عوامل على سبيل ادلثال منها:

؛ تؤثر سلبًا أو عوامل ذاتية: من ىذه العوامل رؤية واذباىات وأىداف وأجندة الوسيلة -1
 إغلاباً يف شكل ومضمون تناول القضايا واألحداث.

التكوين ادلعريف والثقايف: للقائم باالتصال، ومستوى اإلدراك عند تناول القضايا  -2
واألحداث ومفرداهتا تؤثر يف طبيعة وتكوين عملية االتصال وذلك ينعكس سلباً أو إغلاباً يف 

 احلوار.صلاح نقل ادلعاين ادلطلوبة عند 
اإلمكانيات ادلادية، وكل ما يتعلق بتحسُت األداء، والتواصل من العوامل اليت تؤثر يف  -3

 تناول القضايا وتقدًن ادلعارف عن أسباهبا وطرق معاجلتها.
اجلوانب األمنية: يعد االنفبلت األمٍت من بُت العوامل ادلهمة اليت ربد من تقدًن  -4

دة مل تتمكن فيها وسائل اإلعبلم من تقصي احلقيقة، ادلعلومات ادلوضوعية، فحاالت ع
 والتماسها؛ األمر الذي انعكس سلباً على ادلصداقية وفقدان الثقة شلا يقدم من مواد إعبلمية. 

ادلهنية واخلربة: تعترب من أىم العوامل تأثَتًا على الوسيلة اإلعبلمية فيما يقدم من مواد  -5
وادلمارسة عامبلن مهمان، فالتناول ادلرن للقضايا واحًتام اآلخر، إعبلمية، إذ إن ادلهنية 

وتبادل اآلراء دبهنية وموضوعية يسهم يف قبول الناس دلا يقدم وينعكس إغلابًا على مصداقية 
 .(76)الوسيلة ومستوى التأثَت

ولعل أىم العوامل الذي يلقى بظبللو على نشاط، وفعالية اإلعبلم يف أداء وظائفو ىو  -6
العامل السياسي القائم، فطبيعة العبلقة بُت اإلعبلم، والنظام السياسي وما ينتجو من أطر، 

 بلمـــونظم تشريعية وأمنية يف رلملها ربدد ادلهام والوظائف ادلناطة باإلعبلم، وىذا ما ؽلثلو اإلع
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 .اللييب حالياً 
للقضايا السياسية كما اتسمت الفضائيات بزيادة مساحة حرية الرأي والطرح اجلريء 

واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقد غلب توظيف اخلطاب غَت ادلسئول اجتماعياً ومهنياً؛ 
"القبلي واجلهوي"  األمر الذي كان لو األثر الكبَت يف انتشار ظاىرة التعصب االجتماعي

ات الليبية غَت . ىذا يقودنا إىل االعتقاد بأن بعض القائمُت على القنو (77)والفكري والديٍت
ملتزمُت بادلسؤولية االجتماعية وال ادلهنية اإلعبلمية؛ األمر الذي انعكس سلبًا على دور 
وسائل اإلعبلم ذباه اجملتمع حيث ارتفعت معدالت االغًتاب االجتماعي وتدىن مستوى 

 .(78)السلم األىلي بُت أفراد اجملتمع
يبيا، والسيما الفضائيات؛ اليت إن االنتشار الواسع لوسائل اإلعبلم اخلاصة يف ل

أصبحت تشكل مبلذًا دلمارسات إعبلمية شىت من بينها إنتاج خطاب يتسم بالكراىية، 
والعنف، ىذا النوع من ادلمارسة مل يشهد للمجتمع احمللي أن تلقى مثل ىذا  والتعصب،

، شلا ترتب النوع من اخلطاب الذي تشّعب أكثر وأصبح يهّدد السلم واألمان دلكونات اجملتمع
عليو ربويل العبلقات القائمة يف اجملتمع من احلوار ادلوضوعي ليشمل اتساع دائرة التفاىم  

 باإلضافة إىل .(79)كافة مكونات اجملتمع ضلو ادلشاركة يف معاجلة القضايا العالقة زلل االىتمام
مث أصبحت القهر، والغلبة، والتسلط واإلذالل والدونية الناذبة عن قناعات قاسية، ومن 

الوسائل أداة للتحريض يف ظل ىشاشة الدولة وغياب الضوابط القانونية واإلعبلمية، يف إطار 
استمرارية االنقسام السياسي، ويف ضوء قراءة تفسَتية موضوعية دلا يقدم من مضامُت 
إعبلمية؛ فإننا نلتمس دورًا أساسيا لوسائل اإلعبلم يف نشر خطاب الكراىية دبختلف أظلاط 

نف كالرمزية، واخلطابية اللفظية، ويف ظل ىذا التدفق "احلر" للمعلومات من قنوات ليبية الع
ربديداً، صلد أنفسنا أمام إشكالية ىي ربول اإلعبلم عن الوظائف ادلناط هبا من أخبار 
وتوعية، وتثقيف، وتعليم، وترفيو إىل أداة إلنتاج خطاب سياسي واجتماعي زُلّرض على 

فضي للعنف ضد أبناء رلتمع واحد  الكراىية والتعصب
ُ
القبلي واجلهوي والشخصي ادل

متجانس، ومًتابط القوى حيث التسامح، وقبول اآلخر يف ظل سلرجات أكادؽلية ومهنية، 
 .(80)مسئولية عن احًتم األخبلقيات ادلهنية، وحدود احلرية، وادلسئولية االجتماعية

 طراً ــــــيها مستوى ادلمارسة ادلهنية، وتشكل خبلمية ينخفض فـــــــــإن ما يقدم من مواد إع
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اجتماعيًا على قيم التسامح، والسلم األىلي، ويف ظل الكم اذلائل من اخلطابات الفكرية، 
وادلذىبية اليت تقدم بشكل يومي، يصبح األمر طبيعيًا يف كره اآلخر ادلختلف ىو 

تشار اذلائل لوسائل اإلعبلم، ويف ىذا االطار ساد التوقع على أن ىذا االن .(81)القاعدة
وزيادة مساحة احلرية، وحرية الرأي والتعبَت سوف ؼلطو باإلعبلم اللييب إىل الكثَت من التغَت 

، إال أن الواقع جاء سلالفًا للتوقع، فقد تزايدت معدالت (82)الذي مل يكن معروفًا من قبل
د معدالت العنف، واالعتقاالت، انتهاج خطاب الكراىية، والِعناد، والتعصب ،شلا أثر يف تزاي

والقتل، وغَتىا من أنواع اجلرؽلة بسبب العداء، والصراعات بُت الثقافات واجلماعات ادلختلفة 
 .(83)بشكل غَت مسبوق

ويف ىذا الشأن تنبو الكثَت من اإلعبلميُت إىل خطورة اذباىات اخلطاب اإلعبلمي  
، ونظم وتشريعات إعبلمية ربظى باحًتام وأعلية إغلاد مؤسسة إعبلمية وطنية تؤسس لقوانُت

وذلك يف إطار ادلهنية  .(84)والتزام العاملُت بالفضاء اإلعبلمي احلكومي منها، واخلاص
وادلسؤولية االجتماعية يف نشر قيم التسامح، ونبذ أشكال التعصب، والكراىية بُت األفراد 

بشأن التسامح، ودور وسائل واجلماعات كما ورد بادلادة اخلامسة من إعبلن اليونسكو 
االتصال يف تعزيزه، وأن تشيع يف العامل احًتام حقوق اإلنسان، واحلريات األساسية للجميع 
ببل سبييز بعيدا عن الصراعات السياسية، أو اجلهوية، أو الفكرية، أو الدينية، وإمكانية تفعيل  

دلسؤولية االجتماعية يف وذلك يف إطار ادلهنية وا مستوى حضور مؤسسات اجملتمع ادلدين.
نشر قيم التسامح، ونبذ أشكال التعصب، والكراىية بُت االفراد، واجلماعات كما ورد بادلادة 
اخلامسة من إعبلن اليونسكو بشان التسامح، ودور وسائل االتصال يف تعزيزه، وأن يشيع يف 

 .(85)العامل احًتام حقوق اإلنسان، واحلريات األساسية للجميع ببل سبييز
 التوصيــات:

 يوصي الباحث دبا يلي:
تقدًن برامج وأخبار ومناظرات إعبلمية تستهدف بناء ثقافة التسامح، وادلودة، واإلخاء يف  -

 إطار الدين اإلسبلمي دبا يعزز البناء االجتماعي واللحمة الوطنية.
ستوى الثقة طرح مواد إعبلمية تستهدف نشر قيم ادلواطنة، والعمل على تفعيلها دبا يعزز م -

 يف اإلعبلم، وادلؤسسات السياسية.
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تبٍت مناظرات للقائمُت على وسائل اإلعبلم دبا غلعل من نشر ثقافة التسامح، ونبذ كافة  -
 أشكال الكراىية، والتعصب مبدأ أساس للخطاب اإلعبلمي ووضع خطط اسًتاتيجية لذلك.

 كراىية، والعنف.إنتاج مواد إعبلمية ودرامية تشجع على التسامح، ونبذ ال -
التنسيق مع ادلؤسسات القانونية بشأن توضيح شلارسة مبدأ حرية الرأي والتعبَت عن الرأي   -

 كما ورد بالنصوص الدولية.
مراعاة اللغة اإلعبلمية ادلستخدمة يف تغطية األحداث، وعند ادلناظرات حبيث يتم  -

 ادلتلقي.استخدام عبارات مهذبة تتوافق، وشخصية ادلتحدث وربًتم 
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 :والتعليقات الهوامش
زلمود عبد الفتاح، دور وسائل اإلعبلم كأداة يف الصراع، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة القاىرة،   -1

 .28-25 ص ، صم2013كلية اإلعبلم، 
للنشر والتوزيع ، ار ادلريخ مظاىره وأسبابو ونتائجو وبعده الشرعي، الرياض، د -عادل الدسلي، التعصب -2

 .9، صم2008
3- www.ali31ami.ma 

ياسُت خضر البيايت، عنف اخلطاب اإلعبلمي يف شلارسات اإلعبلم العراقي لتعميق ثقافة التعصب  -4
والعنف، ادلؤسبر العلمي الدويل الثاين والعشرون ،اإلعبلم وثقافة العنف، كلية اإلعبلم، جامعة القاىرة، 

 .603صم، 2016مايو
ص ص ضلو رؤية متكاملة، مصر، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، دت، -ين اجلزار، يف أسباب التعصبىا -5

60-62. 
وليد وادي النيل، عبلقة التعرض لوسائل اإلعبلم دبستوى التعصب االجتماعي لدى اجلمهور ادلصري،  -6

 ،م2007 الثامن، العدد الرابع، احمللة ادلصرية لبحوث الرأي العام، كلية اإلعبلم، جامعة القاىرة، اجمللد
 .83ص

 انظر يف ذلك: -7
  .إعبلن مبادئ التسامح -
 .28ادلؤسبر العام لليونسكو، الدورة  -
 .م1995وثائق اليونسكو، منظمة األمم ادلتحدة للًتبية، والعلوم والثقافة، باريس،نوفمرب، -
 .5ادلادة  -اإلعبلن بشأن العنصرية، والتحيز العنصري -
 ادلؤسبر العام دلنظمة األمم ادلتحدة للًتبية، والعلوم الثقافية. -
 .م1978،باريس،نوفمرب، 20 الدورة -
شيماء ذو الفقار زغيب، مناىج البحث واالستخدامات اإلحصائية يف الدراسات اإلعبلمية، الدار  -8

 .109ص  ،م2009 ادلصرية اللبنانية ، القاىرة،
)ادلصنفات األدبية(، دار الكتب  احلقوق األدبية للمؤلف يف اجملال األديبإبراىيم سامل زلمد اشتيوي،  -9

 . 469ص م،2015 رللة جامعة الزيتونة، العدد اخلامس عشر، الوطنية، بنغازي،
 10- www.blogs.aljazeera.net 

 .137، صم1995صبال الدين ابن منظور، لسان العرب، بَتوت، دار صادر للطباعة والنشر،  -11
12- www.benefits-ginger. 

 .6سورة احلجرات، اآلية  -13

http://www.benefits-ginger/


 والتعصب وىشر ثقافة التسامح مساهنة الفضائيات الليبية يف ىبذ خطاب الكراهية 

 

                                                                                                                       012         
 

 . 36سورة اإلسراء، اآلية  -14
 . 15سورة النور، اآلية  -15
الرئاسة وعبلقتو دبستوى  يإسبلم اضبد عثمان، تعرض الشباب ادلصري للحمبلت االنتخابية دلرشح -16

، 51التعصب السياسي لديهم، اجمللة ادلصرية لبحوث اإلعبلم، كلية اإلعبلم، جامعة القاىرة، العدد 
 .256،ص م2015

إيهاب ضبدي صبعو، شبكات التواصل االجتماعي وثقافة العنف لدى الشباب اجلامعي، ادلؤسبر  -17
 . 535، صم2016م، جامعة القاىرة، العلمي الدويل الثاين والعشرون، كلية اإلعبل

18- www.wasatyen.net. 
أضبد فاروق رضوان، اسًتاتيجيات توظيف اإلعبلم يف مواجهة العنف والتعصب ونشر ثقافة التسامح،  -19

 .م2016، 12/13اجمللة العربية لبحوث اإلعبلم واالتصال، جامعة األىرام الكندية، العدد
20- www.alghad.com . 

 ،م2012، فؤاد األلوسي، العنف يف وسائل اإلعبلم، عمان، األردن، دار أسامة للنشر والتوزيع سؤود -21
 .88ص

غزالن ىامشي، العنف الرمزي، واخًتاقات األخر، طرابلس، قضايا اجتماعية، مركز الدراسات  -22
 .45.44ص ص ،م2013، 1االجتماعية، العدد

لقواعد واآلليات الدولية، سوريا، دار ومؤسسة رسبلن ا -نعمان عطا اهلل اذلييت، حقوق اإلنسان -23
 .5ص ،م2007للطباعة والنشر والتوزيع ،

 .125سورة النمل، من اآلية  -24
 .256سورة البقرة، من اآلية  -25
 .286سورة البقرة، من اآلية  -26
 .29سورة الكهف، من الراية  -27
 ،م2006، 4القاىرة، الدار ادلصرية اللبنانية طحسن عماد مكاوي، أخبلقيات العمل اإلعبلمي،  -28

 .42ص
 من ىذه الوثائق: -29

 إعبلن ادلبادئ بشان التسامح الصادر عن اليونسكو. -
 اإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان. -
 االتفاقية الدولية للقضاء على صبيع أشكال التمييز العنصري على أساس الدين أو ادلعتقد. -
 ضاء على صبيع أشكال التعصب والتمييز.اإلعبلن اخلاص بالق -
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية. -
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. -
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 .62نعمان عطا اهلل اذلييت، مرجع سابق، ص -30
يف ليبيا: دراسة ربليلية وصفية عابدين الدردير الشريف، اجلذور التارؼلية للرقابة على ادلطبوعات  -31

، شركة اخلرباء ادلتميزين للخدمات م1972 -1864تفسَتية توثيقية مقارنة لقوانُت ادلطبوعات 
 . 60، صم2016اإلعبلمية، 

وما  33ص ،م2013على يوسف رشدان، الصحافة الليبية والقانون، دار الكتب الوطنية بنغازي ، -32
 .م24/7/1972 ،35 العدد بعدىا. اجلريدة الرمسية،
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605 - 612. 
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 اخللص  الليبي  يف القيوات الفضلئي  شأن اللييبلقضليل ال  االعالمياعلةج  امل

 الفضلئي  منوذجًل" 812"دراس  حتليلي  لربىلمج البالد بقيلة  

 
  عبداهلل محمد عبداهلل إطبيقةد.                                                                         

            سرت/ جامعة اآلداب/ كلية اإلعالـقسم                                                                    
 

 :الملخص
ذل التعرؼ على ادلعاجلة اإلعالمية لقضايا الشأف اللييب يف إهتدؼ ىذه الدراسة 

الفضائية،  218القنوات الفضائية الليبية اخلاصة من خالؿ دراسة حتليلية لربنامج البالد بقناة 
تعترب ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية اليت تعتمد على أداة حتليل ادلضموف لعينة عشوائية 

 218( حلقة لربنامج البالد بقناة 17) من خالؿ اختيارعنقودية( متعددة ادلراحل )العينة ال
 ـ.29/11/2017ذل إ ـ30/10/2015 اعتبارا منالفضائية 

 توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أىمها:
 العامية الدراجةالفضائية ىي اللهجة  218إف اللغة ادلستخدمة بربنامج البالد بقناة  .أ

 .%58.9بنسبة 
الفضائية بنسبة  218بربنامج البالد بقناة الفنوف التلفزيونية استخدامان  أكثرادلقابلة ىي  .ب

47.6%. 
 218بربنامج البالد بقناة ادلوووعات تناكالن  أكثرىي  وووعات السياسيةإف ادل .ج

 %.34.3الفضائية بنسبة 
 218بربنامج البالد بقناة قضايا  الشأف اللييب تناكالن  أكثرىي  ادلصاحلة الوطنيةإف  .د

 % .13.4ضائية بنسبة الف
 218برنامج البالد بقناة اعتمد عليها  أكثر ادلصادر اليت ىي ادلؤسسات احلكوميةإف  .ه

 % .31.3الفضائية بنسبة 
 218بربنامج البالد بقناة كسائل االيضاح استخدامان  أكثرىي  صور احليةإف ال .و

 % .61.2الفضائية بنسبة 
 .برنامج البالد -ادلعاجلة اإلعالمية  -القضايا  -الربامج احلوارية  الكلمات المفتاحية:
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 -المقدمة:
إذل مشكلة أك رلموعة من ادلشاكل سواء على الصعيد  يتعرض االنساف يوميان 

قتصادية، كمن خالؿ فرد أك ك االأك على كافة األصعدة السياسية أ أك األسرم، االجتماعي،
ىذه ادلشاكل؛ لذلك ظهر دكر  ذل البوح عما جيوؿ يف خاطره منإكسيلة حيتاج اإلنساف 

 كسائل اإلعالـ يف الكشف عن القضايا كادلشكالت اليت تؤرؽ اإلنساف يف حياتو اليومية .
أصبح لوسائل اإلعالـ ادلكتوبة كادلسموعة كادلرئية األثر الكبَت اليومي يف حياة األفراد 

قاليد ادلتوارثة يف على العادات كالت -يف بعض األحياف  -كاجلماعات، بل إف أثرىا قد طغى
اجملتمعات، كأفرزت ىذه الوسائل عادات كتقاليد حياتية جديدة مكتسبة دل تكن مألوفة 
للناس، لدرجة أف كسائل اإلعالـ باتت تتمكن من قولبة الناس كشحذ شخصيتهم كتوجيهم 
الختيار طبيعة أعماذلم، ليصح قوؿ الصحافية تاال ياغي "قل رل ما تشاىد أقوؿ لك من 

 .(1)أنت"
اف اإلعالـ اذلادؼ يؤدم إذل معاجلة ادلشكالت ادلختلفة كيف أحياف أخرل يؤدم 
إعالـ اإلثارة كالتأجيج إذل تفاقم ادلشكالت كاستفحاذلا كزيادة االنقساـ كالتفرقة بُت االفراد، 
فقد استطاعت الواليات ادلتحدة من خالؿ السينما كعرب استغالؿ النجـو كادلشاىَت أف ترسم 

مثالية للمجـر كرجل األمن كاجلندم كالصحايف كالقائد كما استطاعت سورية كذلك صورة 
توظيف الدراما يف صوف الشخصية السورية كإعادة الصورة االجيابية لإلنساف السورم 

 .(2)كتكريس مبادئ ادلركءة كالشهامة كالوطنية
ما يزيد  ـ2010ىذه الوسائل القنوات الفضائية العربية اليت بلغت حىت عاـ  بُتمن 

كما يبلغ عدد  ،قناة 97قناة يف حُت يبلغ عدد القنوات احلكومية ما يزيد على  696على 
قناة فضال عن آالؼ الصحف كاجملالت اليومية كاالسبوعية  599القنوات اخلاصة ضلو 

أفاد التقرير ، يف حُت (3)نت اإلخبارية كاالعالمية كغَتىاادلتخصصة كالشاملة كمواقع االنًت 
بأن عدد القنوات الفضائية العربية  م2015السنوي التحاد إذاعات الدول العربية عام 

كعدد قناة،  1394التي تتولى بثها، أو إعادة بثها ىيئات عربية عامة وخاصة بلغ 
ما اليت تبث أفالما كمسلسالت تستأثر قنوات الدرا قناة، كما أف 170القنوات الرياوية إذل 

 وات القطاع اخلاصػػػػػػػػػػ، كقنقناة 152وات ادلتخصصة مبا يناىز ػػػػػػػػػوع القنػػمن رلمبادلرتبة الثانية 
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 .(4)قناة 1119بلغت  
حيث تعترب الربامج التلفزيونية أحد ادلواد اإلعالمية ادلقدمة يف القنوات الفضائية العربية 

، (5)كالليبية بصفة خاصة كسيلة إلثارة ادلخاكؼ العامة، كإعطاء صوت للجمهوربصفة عامة 
كىي جزء من الربامج اليت يسعى إليها اجلمهور ادلشاىد، كالفئات ادلختلفة من اجلمهور 
ادلثقف، كادلتوسط الثقافة كالفئات االقل ثقافة، خاصة إذا كانت ترتبط باحلدث، كيدكر 

شخصيات اليت تستطيع تغطية اجلوانب ادلختلفة لألحداث احلوار مع شخصية من تلك ال
 ..(6)ك الفنية كغَتىا أالسياسية أك االجتماعية أك الفكرية أك الرياوية 

 -مشكلة الدراسة:
انتشرت الصحف كاجملالت اخلاصة يف ليبيا بشكل كبَت، كارتفع  ـ2012عاـ  منذ

قناة، كارتفع  30عدد القنوات الفضائية الليبية اليت تبث من داخل كخارج ليبيا إذل أكثر من 
عدد ادلطبوعات من أربع صحف يومية كعدد قليل من ادلنشورات ادلتخصصة إذل عشرات 

قى بثقلو على نوع ادلضموف ادلقدـ للمتلقي، ، االمر الذم أل(7)ادلنشورات كمئات الصحف
ىذه الزيادة العددية يف الوسائل يصحبها تنوع يف الشكل كادلضموف ادلقدـ كالذم من خاللو 
يتم تناكؿ سلتلف القضايا كاألنشطة احلياتية كاألخبار اليت هتم الشارع اللييب كتؤرؽ حياة 

 ادلواطنُت .
الربامج التلفزيونية كنية بدكلة الكويت حوؿ اشارت دراسة جريدة القبس اإللكًت  فقد

تفضل الربامج  ادلشاىدين العربمن  63: تبُت أف %ـ2017عاـ   يف ميزاف ادلشاىد العريب
 أكثر من احلوارية الربامج ، تعد ىذه(8)اجلريئة من حيث طرح ادلوووعات كأسلوب ادلذيعُت

 تؤدم كما كادلشاىدين ادلستمعُت إذل اإلعالمية توصيل الرسالة يف كصلاحان  انتشاران  الربامج
 يف التلفزيوف طبيعة دلا تفروو   العاـ الرأم اجتاىات تشكيل يف أساسيان  دكران  الربامج احلوارية

 تقدًن الربامج يف ادلشاركة اجلماىَتية يف تتحقق إذ كادلستقبل، ادلرسل بُت الرسالة إيصاؿ
 أشكاؿ نفسو كأحد ادلقابلة أك احملادثة كأ احلوار يفرض لذلك ؛ كأفكارىم كمقًتحاهتم آرائهم
 .(9)الربامج

 كسياسيان  دينيان  ادليادين شىت يف ادلعاصرة القضايا يثرم دكرنا احلوار حيث يؤدم
 االتصاالت رلاؿ يف العادل يشهده الذم اذلائل التقدـ ظل يف خاصةن  إخل،...كاقتصاديان كثقافيان 
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 مع اآلراء كتبادؿ األحداث، صناعة يف ادلشاركة فرد ألم يتيح الذم كالتطور ادلعلوماٌب
 خالؿ من أك الدكلية، ادلعلومات شبكة أك اإللكًتكنية، االتصاؿ كسائط من خالؿ اآلخرين

 اجلمهور فيها يشارؾ كاليت خالذلا من حيةن  تبث اليت احلوارية كالربامج كسائل اإلعالـ
 .(10) اإللكًتكين بالربيد أك اذلاتفي،( باالتصاؿ

تقدمو ىذه الربامج من تناكؿ دلختلف القضايا برزت احلاجة إلجراء  خالؿ مامن 
تقدمو الربامج احلوارية من تناكؿ لقضايا الشأف اللييب بتحليل برنامج  دراسة علمية حوؿ ما

نوع  ما الفضائية ،لذلك جاءت مشكلة الدراسة يف التساؤؿ التارل: 218البالد بقناة 
 الشأف اللييب يف القنوات الفضائية الليبية اخلاصة؟  ادلعاجلة اإلعالمية لقضايا

 :أىمية الدراسة
تنبع أمهية الدراسة يف كوهنا تتناكؿ ادلعاجلة االعالمية  لقضايا الشأف اللييب يف القنوات  

الفضائية من خالؿ برنامج البالد الذم يهتم  218الفضائية الليبية اخلاصة شلثال بقناة 
يتناكلو من قضايا  يالهتا، من خالؿ دراسة حتليلية حملتول الربنامج كمابالقضايا ادلختلفة كحتل

 كمشكالت هتم ادلواطن اللييب داخل كخارج ليبيا.

  -أىداف الدراسة:
 هتدؼ ىذه الدراسة التعرؼ على:

 .الفضائية  218اللغة ادلستخدمة يف برنامج البالد بقناة  .أ 
ستخدمة بربنامج البالد بقناة  التلفزيونية الفنوف .ب 

 
 .الفضائية 218ادل

 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة القوالب الفنية ادلستخدمة  يف  .ج 
 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة كسائل االيضاح ادلستخدمة يف  .د 
 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة اعتمد عليها  ادلصادر اليت .ق 
 .الفضائية 218البالد بقناة برنامج أشكاؿ االستضافة يف  .ك 
 .الفضائية 218ربنامج البالد بقناة ختصص الضيوؼ ادلشاركُت ب .ز 
 .الفضائية 218ربنامج البالد بقناة ادلعاجلة اإلعالمية لقضايا الشأف اللييب ب هاجتا .ح 
 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة قضايا  الشأف اللييب ادلتناكلة يف  .ط 
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 :الدراسات السابقة
أغلب الدراسات العلمية على دراسات سابقة سواء أكانت ذات عالقة مباشرة تعتمد 

مبوووع البحث أـ بشكل غَت مباشر من حيث تشاهبا مع بعض اجلوانب اليت هتتم هبا 
من ىنا تربز أمهية كوع إطار علمي للدراسات السابقة لالستفادة منها يف ، ادلشكلة البحثية

 ىذه الدراسة.
1- Miguel Franquet Dos Santos Silva Svein Brurås Ana Beriain 

bañares(2018):Improper Distance: The Refugee Crisis 

Presented by Two Newsrooms (11).  
من  اإلخبارية ألزمة الالجئُت يف أكركباتبحث ىذه الدراسة التعرؼ على التغطية 

على اإلنًتنت  VGاإلسبانية كالصحيفة النركجيية  El Paísخالؿ تغطية موقعي صحيفيت  
، ًب كاستنادان إذل حتليل ادلضموف ادلقارف ـ2016كمارس  ـ2015خالؿ الفًتة بُت أكتوبر 

 مصحوبة بصور فوتوغرافية . 230، منها خرب 276فحص 
 سة لمجموعة من النتائج أىمها:توصلت الدرا 

% من القصص ادلتعلقة بأزمة الالجئُت تتعلق مبسائل سياسية  50إف أكثر من  .أ 
 كإدارية. 

إف السياسيُت كادلسؤكلُت احلكوميُت ىم ادلصادر ادلسيطرة  اليت اعتمدت عليها مواقع  .ب 
 صحف الدراسة .

 سبة قليلة.إف مساحة كاىتماـ صحف الدراسة بقصص كآراء الالجئُت كاف بن .ج 
إف التغطية اإلخبارية لصحف الدراسة حتايب السياسيُت أكثر من أكلئك ادلتأثرين   .د 

 بالسياسة.
 تئيالفضاا رعب يةار ولحا مجرالبا في ياسيةلسا يالقضاا (:م2017حسام عامر) -2
 .(12) "رئزالجا ىنا نامجرلب تحليليةسة درا" بيةرلعا

 :إلى الدراسةىذه  هتدؼ
 طريقة ، معرفةالفضائيات العربيةفي  الربامج احلواريةفي  القضايا السياسيةالتعرف على   .أ 

  .احلوارية الربامج تقدًن
 الربامج خالؿ من اإلعالمية الرسائل لو توجو الذم ادلستهدؼ اجلمهور معرفة زلاكلة .ب 
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  .احلوارية
 عليها. تركز اليت القضايا كمعرفة احلوارية الربامج زلتول على التعرؼ .ج 
 اجلزائر ىنا برنامج يقدمو الذم احملتول يف الفاعلُت على التعرؼ .د 
اإلخبارية،  الشركؽ بقناة "اجلزائر"ىنا برارلية لربنامج دورة  البحث من  حيث تكوف رلتمع 

 حللقاتالشامل عينة الحصر  كيتم اختيار الوصفية، الدراسات إذل الدراسة ىذه تنتمي
 العينة سحب يف اعتمدت حيث "ىنا اجلزائر" برنامج من حلقة 12 فيها ًب احلوارم الربنامج

 ، ـ28/6/2016غاية ـ إذل 7/4/2016منالصناعي، خالؿ الفًتة  األسبوع أسلوب على
 طبقت الدراسة على أداة حتليل ادلضموف.

 توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أىمها:
أف القضايا السياسية تعاجل بعدة طرؽ منها االتصالية كاحلوارية من خالؿ تغيَت  .أ 

 االجتاىات كادلواقف إزاء قضايا اجملتمع. 
 منطية خالؿ من جيد التلفزيوين بإخراج التحليل عينة احلوارم الربنامج ظهر .ب 

 نفسيا ادلشاىد جذب اجل من ،كىذا األلواف قوة لإلواءة، اجليد ،توزيع الديكور
 .السياسية القضايا دلتابعة

 الرمسية اجلهات ىي احلوارم الربنامج يف الصدارة حتتل اليت احملورية الشخصيات أف .ج 
 السياسيوف. احملللوف ٍب

 للقضايا الحوارية البرامج معالجة (:م2017وليد حسيني ونجيب كامل ) -3
 الجزائرية، ىنا الثالثة بالقناة الساعة حوار"الوطنية الساحة على المطروحة واألحداث

 .(13) أنموذجا" نيوز الشروق -  الجزائر
 العمومية الثالثة اجلزائرية القناة يف احلوارية الربامج معاجلة التعرؼ على الدراسة هتدؼ

 الساحة على ادلطركحة كاألحداث للقضايا )اجلزائر ىنا( نيوز اخلاصة كالشركؽ (الساعة حوار(
 حتليل منهج كفق برنامج لكل حلقة 13 حبوارل قصدية عينة اقتضى الذم االمر الوطنية،

 – فئة رئيسية ( ادلضموف حتليل استمارة طريق عن كذلك اإلعالمية ادلادة ادلضموف لتفكيك
 موووعية إعالمية دلعاجلة تقدديها كمدل اليومية احلوارية الربامج كأبعاد حدكد دلعرفة) فرعية فئة

 .اجلارية باألحداث ادلتعلقة ادلختلفة كاآلراء كادلعلومات للحقائق يف عروها كمتوازنة
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 توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أىمها:
 لسياسة الفعلي بالًتكيج توجهو أظهرت ادلواويع من عددا عاجل الساعة حوار برنامج أف .أ 

 احلاجة استدعتو ما رغم شخصياهتا، برامج على الوقوؼ خالؿ من القائمة احلكومة
 الوطنية. الساحة عرفتها اليت كاألحداث بعض القضايا يف للنظر

 من كاسعة مبساحة مواكبا أنيتها كاألحداث القضايا من رلموعة طرح اجلزائر ىنا برنامج .ب 
 لونان  للربنامج أعطت سلبياهتا إثارة يف بالغة بطريقة حساسيتها رغم احلر كالتعبَت اجلرأة

 .معاروان 
4- Xu Zhang Lea Hellmueller(2017): Visual framing of the 

European refugee crisis in Der Spiegel and CNN International: 

Global journalism in news photographs
 (14).  

هتدؼ ىذه الدراسة التعرؼ على تناكؿ أزمة الالجئُت يف أكركبا يف ادلواقع االخبارية 
األمريكية  كصحيفة دير شبيجل األدلانية، من  CNNللصحف العادلية على االنًتنت لقناة 

 صورة اليت نشرت على ادلواقع اإلخبارية على االنًتنت . 287خالؿ حتليل ادلضموف لعدد 
 توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أىمها:

الدكلية تستخدـ بشكل متكرر لقطات شليزة الالجئُت يف ريبورتاجاهتا  CNNأف  .أ 
 ر شبيجل األدلانية.البصرية اكثر من رللة دي

الدكلية على إطار 'مصلحة اإلنساف "كإطار" اخلسارة / الربح  CNNاعتمدت   .ب 
 " يف تغطيتها كأكدت  على  اجلانب اإلنساين من ادلعاناة العادلية.

 اعتمدت دير شبيجل األدلانية إطار "كراىية األجانب" يف التغطية ادلرئية .  .ج 
 االجتماعية للقضايا اإلعالمية المعالجة (:م2017) حسين أسماء جبالي و لبنى -5

 الفترة في نيوز والشروق النهار من التابعة لكل اليوتيوب قنوات عبر تبث التي الجزائرية
 والشروق النهار لقناتي مقارنة تحليلية دراسة "م 2016أكتوبر إلى جوان من الممتدة

 .(15) " اليوتيوب على االخباريتين
 يف قنوات تبث اليت للمضامُت اخلاصة القنوات معاجلة كيفية الدراسة ىذه تناكلت

 القنوات كاجتاه كيفية ادلعاجلة معرفة هبدؼ كىذا ؛فيو ادلتواجدة قناتيهما خالؿ من اليوتيوب

http://journals.sagepub.com/author/Zhang%2C+Xu
http://journals.sagepub.com/author/Zhang%2C+Xu
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 الوصفي ادلنهجي اعتمدت الدراسة على كقد ،ادلضامُت ىذه صالحية كمدل اخلاصة،
 أخرل جهة كمن الدراسة، ىدؼ إذل للوصوؿ بالعينة الوثائق كمسح مسح جهة من ،كادلقارف

 بغرض باالستبياف استعانت الدراسة طرح القضايا، ناحية من القناتُت بُت ادلقارنة أجل من
 ادلضموف للمحتول اإلخبارم بقناٌب الدراسة. كحتليل الكلي، ادلسح

 توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أىمها:
 االجتماعية. القضايا  معاجلة ناحية من اختلفتا القناتُت أف .أ 
 األخرل. قضايا باقي حساب على جتماعيةاال بالقضايا القناتُت اىتماـ .ب 
 رأيهم. إبداء خالؿ من الذاتية فخ يف كقعا القناتُت صحفيي أف .ج 
 . ذلا الًتكيج أك ادلضامُت طرح ناحية من رمسية الغَت بالقنوات االستعانة .د 

 السالم قيم تقوية في الفضائية القنوات (: دورم2016كوه) عريس حسين أبوزيد -6
-2012من  الفترة في الخبر وراء ما برنامج الجزيرة قناة على "بالتطبيق في السودان

 .(16)م"2014
يف  السالـ قيم تعزيز يف الفضائية القنوات على دكر التعرؼ الدراسة ىذه ىدفت

 الدراسة اخلرب، كما هتدؼ كراء ما" من خالؿ برنامج اجلزيرة قناة على بالتطبيق السوداف
تؤديها  أف ديكن الذم كمعرفة الدكر السالـ، قيم تعزيز ميةھبأ الشعوب كتبصَت لتوعية

شلتلة  الفضائية اجلزيرة الدراسة من قناة رلتمع تكوف السالـ، قيم تعزيز يف الفضائية القنوات
 الدراسة عينة اختيار كًب كالتحليل، الدراسة إجراء للدراسة بغرض اخلرب عينة كراء ما بربنامج
 . الوصفي التحليل منهج كاستخدمت الدراسة عمدان،

 توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج اىمها:
 بثها. العربية الفضائية القنوات برامج السالـ يف قضايا يف متخصصة برامج توجد ال .أ 
 تتناكؿ قضايا اليت للربامج التخطيط عند السالـ دراسات يف ادلختصُت إشراؾ يتم دل .ب 

 أمنوذجا. اخلرب كراء ما برنامج السوداف يف السالـ

7- Laura Jacobs& Cecil Meeusen& Leen d’Haenens (2016): 

News coverage and attitudes on immigration: Public and 

commercial television news compared
(17)  . 

http://journals.sagepub.com/author/Jacobs%2C+Laura
http://journals.sagepub.com/author/Meeusen%2C+Cecil
http://journals.sagepub.com/author/D%27Haenens%2C+Leen
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اذلجرة من على التغطية اإلخبارية التلفزيونية لقضية  التعرؼ الدراسة ىذه ىدفت
 ( خرب.  1630خالؿ حتليل ادلضموف جملموعة من األخبار التلفزيونية بلغ عددىا )

 توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أىمها:
على الرغم من التحيز السليب العاـ كالتجانس النسيب بُت ادلذيعُت، فإف األخبار التجارية  .أ 

 حتتوم على خصائص أكثر إثارة من األخبار العامة .
فضيل األخبار العامة مقابل األخبار التجارية، يرتبط بفجوة يف مواقف مضادة لقضية ت .ب 

 ادلهاجرين.
 إف األفراد الذين يفضلوف األخبار التجارية ىم أكثر سلبية جتاه ادلهاجرين.   .ج 
إف ىيئات البث العامة لديها القدرة على تعزيز التسامح، كتوفَت معلومات متوازنة من  .د 

 وية لووع كجهة نظر معيارية على منطق السوؽ اإلعالمي . خالؿ إعطاء األكل
الربط بُت التغطية اإلخبارية كالفجوة يف ادلواقف بُت ادلشاىدين التجاريُت كالعاملُت يف  .ق 

 األخبار العامة.
دور البرامج الحوارية واإلخبارية على القنوات  (م2016رامي أمون ورنيم أحمد) -8

على المواطنة في ظل الحرب على سورية "دراسة ميدانية الفضائية السورية في التربية 
 .(18)على عينة من مديري مدارس الحلقة الثانية في مدينة الالذقية"

هتدؼ الدراسة إذل استقصاء آراء مديرم ادلدارس يف التعرؼ على دكر الربامج احلوارية 
يف اجملاالت اآلتية: كاإلخبارية على القنوات الفضائية السورية يف الًتبية على ادلواطنة 

يف ظل احلرب على سورية ادلستمرة  )القيم كادلشاركة العامة -الواجبات -احلقوؽ -)االنتماء
مفردة من مديرم مدارس  25كذلك باستطالع آراء عينة مؤلفة من   ،ـ2011منذ عاـ 

عينة  احللقة الثانية يف مدينة الالذقية. لتحقيق غرض البحث ًب بناء استبانة كتوزيعها على
 الدراسة .

 توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أىمها:
 تقـو الربامج احلوارية كاإلخبارية على القنوات الفضائية السورية يف الًتبية على ادلواطنة .أ 

)يف ظل احلرب على سورية بدرجة متوسطة حبسب آراء مديرم مدارس احللقة الثانية يف 
 مدينة الالذقية(.
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ة كاإلخبارية على القنوات الفضائية السورية بتعزيز االنتماء الوطٍت تقـو الربامج احلواري. .ب 
 يف ظل احلرب ن على سورية بدرجة كبَتة جدا.

 -عدـ كجود فرؽ بُت متوسطي درجات إجابات أفراد العينة تعزك لكل من متغَت النوع .ج 
 .اخلضوع لدكرات تدريبية -ادلؤىل العلمي

 تجارب توثيق في ودورىا التلفزيونية البرامج(: م2015) العابدين زين حيدر ىشام -9
 .(19)ـ2013/  2012من حياتنا في أسماء برنامج على تطبيقية المجتمع "دراسة رموز

 الدراسة التعرؼ على : ىدفت
 .الربنامج ويوؼ اختيار يف حياتنا يف أمساء برنامج مقدـ اتبعو الذم ادلنهج .أ 
 .كاجملاالت العلمية السوداف كاليات على حياتنا يف أمساء برنامج ويوؼ كتوزيع خارطة .ب 
 .حياتنا يف أمساء برنامج مقدـ عند الشخصية حوار مهارات توفر .ج 
 .العربية القنوات يف ادلماثلة الربامج مع كاالختالؼ االتفاؽ أكجو .د 

 الباحث استخدـ كما التارخيي كادلنهج الوصفي ادلنهج استخداـ البحث يف ًب كقد
 رلتمع اختيار كقع كقد كادلقابلة، كاالستبياف ادلالحظة مثل للبحث العلمية ادلناسبة االدكات
  . كالباحثُت اجلامعات أساتذة من االعالـ ادلتخصصُت يف على البحث

 توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أىمها:
 التلفزيوف القومي لتمد اإلعالمية للكوادر تدريب ميادين الوالئية التلفزيونات أصبحت .أ 

 كالتدريب. ادلمارسة بعد العالية اخلربة ذات ادلدربة بالكوادر
 للكادر تدريبية فرص أكجدت خارجية كإذاعات مع قنوات ادلشًتؾ التعاكف اتفاقيات .ب 

 مهاراتو. كجتويد رفع قدراتو يف كأسهمت التلفزيوف يف العامل
 طريق جلنة عن كال مدركس منهج كفق تتم ال حياتنا يف أمساء برنامج يف االستضافة .ج 

 .استشارية
(: القيم في البرامج الموجهة لألطفال م2012) الذويبي خربوش ىندينايف بن  -10

 .(20)بالفضائيات العربية " دراسة تحليلية لمضمون عينة من البرامج"
تكمن امهية الدراسة يف التعرؼ على طبيعة القيم ادلتضمنة يف الربامج التلفزيونية 

من الفضائيات ادلتخصصة  ادلوجهة لألطفاؿ بالفضائيات العربية، تكوف رلتمع الدراسة

http://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%22%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AE%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B4%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%22
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ًب استخداـ ادلنهج  لألطفاؿ كالفضائيات اجلامعة اليت تبث برامج أطفاؿ ومن ساعات بثها،
الوصفي كادلتمثل يف أسلوب حتليل ادلضموف، كاستخدـ استمارة حتليل زلتول األداة جلمع 

 برنامج. 169بيانات عينة الدراسة اليت بلغت 
 ائج أىمها:توصلت الدراسة لمجموعة من النت

إف أكثر القيم ادلتضمنة يف الربامج التلفزيونية ادلوجهة لألطفاؿ ىي القيم الدالة على  .أ 
 السلوكيات السلبية كالقيم الغريبة على اجملتمع.

اف أقل القيم ادلتضمنة يف الربامج التلفزيونية ادلوجهة لألطفاؿ ىي القيم الوطنية كالقيم  .ب 
 الدينية كاالخالقية.

ادلرتبة األكذل يف مجيع القيم الفرعية ادلتضمنة يف الربامج التلفزيونية ادلوجهة احتل العنف  .ج 
 لألطفاؿ بالقنوات الفضائية .

11- Sean Aday(2010): Chasing the Bad News: An Analysis of 

2005 Iraq and Afghanistan War Coverage on NBC and Fox 

News Channel
(21) . 

نايتلي نيوز كتقرير فوكس نيوز  NBCالقصص اليت بثتها  حتلل ىذه الدراسة مجيع
حوؿ احلركب اليت خاوتها أمريكا يف العراؽ كأفغانستاف،  ـ2005اخلاص خالؿ عاـ 

كمقارنة تلك التغطية مع مؤشرات العادل احلقيقي دلعاجلة سؤاؿ مهم: ىل كسائل اإلعالـ 
 أسرع يف اإلبالغ عن األخبار السيئة عن ىذه الصراعات.

 توصلت الدراسة إلى:  
ركزت كال القناتُت قدران معقوالن على القصص السلبية ، إال أف األخبار قللت يف الواقع  .أ 

 من األخبار السيئة  يف كل من العراؽ كأفغانستاف.
يف تغطيتها للحركب األمريكية  NBCكانت فوكس نيوز أكثر تعاطفا مع اإلدارة من    .ب 

 يف العراؽ كأفغانستاف.
 االستفادة من الدراسات السابقة :أوجو 

 صياغة استمارة حتليل ادلضموف اخلاصة بالدراسة احلالية. .أ 
 التعرؼ على أكجو التشابو كاالختالؼ بُت نتائج الدراسات السابقة كالدراسة احلالية . .ب 
 استخداـ ادلنهج الوصفي كأداة حتليل ادلضموف بالدراسة احلالية . .ج 
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  مصطلحات الدراسة:
ف ىناؾ رلموعة من ادلصطلحات الواردة يف مشكلة الدراسة اليت جيب يرل الباحث أ

القنوات الفضائية الليبية  -قضايا الشأف اللييب -كىي : ادلعاجلة اإلعالمية  الأاف يتم تعريفها 
 .الربامج احلوارية -برنامج البالد  -218قناة  -اخلاصة

دكات ادلهنية الطريقة ادلدعومة باألتعرفها نادية النشار بأهنا  المعالجة االعالمية: .أ 
كالقواعد العملية، كالعلمية من اشكاؿ اعالمية متنوعة كقوالب صحفية كإذاعية )راديو 
كفيديو(، ككذلك مهارات الصياغة كبلورة االفكار كاالعداد، كالتقدًن كاإلخراج إلظهار 

كادلشاركة،  احملتول اإلعالمي يف أفضل صورة يتعامل معها اجلمهور ليستطيع الفهم
، كيقصد هبا الباحث اجرائيان (22)لتحقيق األىداؼ ادلرجوة من كراء تقدًن مضموف ما

تصنيف ادلادة العلمية لربنامج البالد حسب فئات حتليل ادلضموف سواء يف الشكل أك 
 ادلضموف .

مناقشة ادلشاكل اليت تعٌت بادلواطن  يقصد هبا الباحث اجرائيان  قضايا الشأن الليبي: .ب 
اللييب كتالمس حياتو اليومية مبختلف نواحي احلياة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية 

 كغَتىا .
يقصد هبا الباحث اجرائيان القنوات التلفزيونية الليبية القنوات الفضائية الليبية الخاصة : .ج 

 أك جملموعة اشخاص، أك جهات، اليت تتبع جلهات غَت حكومية ليبية سواء لشخص،
ساعة على القمر الصناعي النايل سات  24تبث كتقدـ برارلها طيلة اؿ أك شركات 

 الفضائية زلل الدراسة . 218كمن بينها قناة 
قناة فضائية خاصة تبث برارلها عرب القمر الصناعي النايل سات عرب الًتدد  :218قناة  .د 

ة  ، مكاهنا عماف بادلملكة االردنية اذلامشي 27500عمودم ، معدؿ الًتميز  12398
شعارىا "ليست رلرد رقم " ليبية التوجو كاذلوية  ـ2015آب عاـ  6يف ًب افتتاحها 

كىي موجهة إذل كافة  هتتم باخلرب السياسي كحتليالتو دكف اغفاؿ اجلانب الًتفيهي،
الشرائح، تقدـ رلموعة من النشرات كما يقتضيو احلاؿ من ملفات سياسية عرب برامج 

كيعدىا كيقدمها زلرركف كمعدكف كمذيعوف شباب أثريت سلتصة هبذا الشأف حيررىا 
على ايصاؿ ىذه  218جتارهبم بدكرات متخصصة يف ىذه اجملاالت، حترص قناة 
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اخلدمة االعالمية باالستفادة من آخر ما اصلز يف صناعة التلفزيوف سواء يف التقنية أك 
 .(23)طرؽ التناكؿ الفنية

يناقش سلتلف القضايا اليت هتم الشأف اللييب يقدـ برنامج حوارم يومي  برنامج البالد:ق. 
اإلخبارية مدتو بُت ساعو كساعو كنصف يبث  218الفضائية، كقناة  218على قناة 

 ، يقدمو عزالدين الفاحل . ليالن  9الساعو 
ىي برامج تقـو على قدرة الكلمات، كاألفكار ادلثارة على اجتذاب و. البرامج الحوارية :

التلفزيونية، تنبع أمهيتها يف الكلمات ادلثارة أثناء احلوار يف شكل صورة ادلشاىد بالصورة 
 .(24)كمعلومات كأحاديث

تعترب ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية اليت تعتمد على نوع الدراسة ومنهجها: 
بأنو " العد اإلحصائي للمعاين اليت تتضمنها Kaplan منهج حتليل ادلضموف يعرفو كابالف

، حيث يقـو الباحث (25)ادلادة األساسية اخلاوعة للتحليل الستخالص نتائج علمية"
، مثل كتقييمها كفق حدكد معينة باختيار عينات من مصادر سلتارة، مثل األفالـ أك الربامج،

 . (26)اإلطار الزمٍت كالنوع كادلوووع كاللغة كالقضايا ادلتناكلة يف احملتول ادلختار للتحليل
اعتمد الباحػث يف ىػذه الدراسػة علػى العينػة العشػوائية متعػددة ادلراحػل اة الدراسة : عينة وأد

 )العينة العنقودية( "كىي العينة اليت يلجأ الباحثوف إليها عندما يكوف حجم رلتمع الدراسة أك
مػػن خػػالؿ اختيػػار رلموعػػة مػػن ( 27)عينػػة البحػػث كبػػَتان كلػػيس ىنػػاؾ قػػوائم شػػاملة للمفػػردات"

اذل  ـ30/10/2015اعتبػػػػػػػػػػارا مػػػػػػػػػػنالفضػػػػػػػػػػائية  218)الػػػػػػػػػػبالد( بقنػػػػػػػػػػاة  حلقػػػػػػػػػػات برنػػػػػػػػػػامج
ـ  كالػػيت اسػػتطاع الباحػػث احلصػػوؿ عليهػػا عػػرب الصػػفحة الرمسيػػة للقنػػاة علػػى 29/11/2017

 موقع يوتيوب: 
https://www.youtube.com/channel/UCJaQYZQ8X3wOWtNDT6Wn3Rg 

 .د الباحث على أداة حتليل ادلضموفاعتم ( حلقة،17حيث مشلت الدراسة التحليلية )      
 : والثبات الصدق اختبارا

 الصدق .1
 حتليل بإجراء ادلضموف حتليل عملية بدء قبل الباحث قاـ فقد :الصدق الظاىري .أ 

 استمارة باستخداـ كذلك ،من حلقات برنامج البالد عشوائية مبدئي لعينة مضموف
 يالئم مع مبا االستمارة تعديل ًب التحليل راءػػػػػػإج كبعد تصميمها، اليت ًب ادلضموف حتليل

https://www.youtube.com/channel/UCJaQYZQ8X3wOWtNDT6Wn3Rg
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 الربنامج زلل الدراسة . طبيعة
قاـ الباحث باإلعداد النهائي لالستمارة بعد حتكيمها من قبل عدد  :الصدق المنطقي .ب 

( من ليبيا كالعراؽ كالكويت 7أساتذة اإلعالـ، حيث بلغ عدد احملكمُت )من 
 استمارة جلعل ادلطلوبة التعديالت إجراء ًب ادلقدمة ادلالحظات على ، كبناء(28)كاألردف

 . حتليل ادلضموف صاحلة للتطبيق 
 النتائج كاالستخالصات إذل كالتوصل مضموف حتليل بإعادة الباحث قاـ :الثبات .2

حلقات برنامج البالد  من جزء ترميز خالؿ من التحليل بثبات الباحث قاـ كقد ،نفسها
طبق الباحث الدراسة حيث  عينة إمجارل ( من%10)ػ تقدر ب الفضائية  218بقناة 

 عارل . تاليت اظهرت اف معامل الثبا (29)معادلة ىولسيت
اإلعالمي، حيث تسمح أعتمدت  ىذه الدراسة على نظرية حتليل اإلطار نظرية الدراسة: 

للباحث بقياس احملتول الضمٍت للرسائل اإلعالمية اليت تعكسها كسائل اإلعالـ، تفًتض ىذه 
النظرية أف األحداث ال تنطوم يف حد ذاهتا على مغزل معُت، كإمنا تكتسب مغزاىا من 

ز خالؿ كوعها يف إطار حيددىا كينظمها كيضفي عليها قدران من االتساؽ من خالؿ الًتكي
على بعض جوانب ادلوووع، فاإلطار اإلعالمي ىو تلك الفكرة احملورية اليت تنظم حوذلا 

 .( 30)االحداث اخلاصة بقضية معينة
 نتائج الدراسة التحليلية:

 :التارل النحو للدراسة احلالية على التحليل كفئات التحليل كحدة حتديد ًب
 تعداف حيث "  كالكلمة  احللقة" كحدٌب  الدراسة على : اعتمدتالتحليل وحدة .أ 

 .ذلذه الدراسة  األنسب
 النحو على جاءت فئات ، عدة على التحليلية الدراسة : اشتملت التحليل فئات .ب 

 :التارل
 احملتول حتليل ألسلوب طبقا التحليل فئات فإف ذلك من انطالقا : التحليل فئات تحديد

 فئتُت على ىي
 قيل؟ كيف) الشكل كفئات (قيل؟ ماذا) ادلضموف فئات:(
 :اآلتية الفئات على االعتماد ًب البحثية للمشكلة طبقا ):قيل؟ )ماذا المضمون فئات .1
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 -االنًتنت تناول قضايا الشأن الليبي: يالمصادر التى اعتمد عليها برنامج البالد ف .أ 
دل يذكر  -ناطقُت عسكريُت  -مصادر رلهولة -شهود عياف -مؤسسات حكومية

 -(ككاالت أنباء -قنوات –إذاعات  – ة )صحفمؤسسات إعالمية ليبي-ادلصدر
مؤسسات  -ككاالت أنباء( -قنوات –إذاعات  –مؤسسات إعالمية عربية )صحف 

 ككاالت أنباء (. -قنوات –إذاعات  –إعالمية دكلية )صحف 
 -: سياسيةالفضائية 218بقناة  طبيعة الموضوعات التي تناولها برنامج البالد .ب 

 علمية. -ثقافية -اقتصادية -اجتماعية -صحية -أمنية
االبتزاز  :الفضائية 218برنامج البالد بقناة ن الليبي التي تناولها أقضايا الش .ج 

 -ارتفاع األسعار -غالء أواحي العيد -معاناة مركز بنغازم للمعاقُت -كخطف الناس
 -مشاكل الطلبة ادلوفدين -يف ادلصارؼ ةنقص السيول -ارتفاع سعر الدكاء

الًتابط  -النازحُت بالداخل -حقوؽ اإلنساف يف ليبيا -صاحلة الوطنيةادل -االعتصامات
زيادة مرتبات  -ارتفاع سعر الدكالر -جتارة السالح كتنامي اإلرىاب -اللييب اللييب

األمواؿ الليبية يف  -مشاكل ادلستشفيات -حترير قنفودة -مشاكل الطَتاف -ادلعلمُت
 اذلجرة كتداعياهتا على ليبيا. -اخلارج

مسئوؿ  :الفضائية 218برنامج البالد بقناة صص الضيوف المشاركين بتخ .د 
 -أكاددييوف –كزراء  -عضو رللس النواب -نزالء مركز بنغازم  -مواطنوف -يحكوم

خرباء  -مسئوؿ سابق - يإعالم -سياسي -رجاؿ قانوف - زلللوف سياسيوف
مجهور  -افية رئيس مجعية الشف -ي ناشط مدىن حقوق-جلنة أعياف ليبيا -متخصصُت 

 -رئيس جلنة أزمة -اذلالؿ االمحر  -مر كتيبةآ -شيوخ كعشائر  -ك شهود عيافأعاـ 
 ذكم ادلخطوفُت. -مؤرخ -تاجر مواشي -خبَت أمٍت -كاتب

 أجانب. –عرب  –: ليبيُت الفضائية 218برنامج البالد بقناة جنسية الضيوف في  .ق 
: الفضائية 218برنامج البالد بقناة اتجاه المعالجة االعالمية لقضايا الشأن الليبي  .ك 

 غَت زلدد االجتاه . -اجتاه زلايد -اجتاه سلىب -اجتاه إجياىب
عرض : الفضائية 218برنامج البالد بقناة قضايا الشأن الليبي بالتوازن فى عرض  .ز 

 عرض جوانب متعددة للقضية. -القضية عرض جانيب -القضية من جانب كاحد فقط
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 عرض ادلادة هبا ًب اليت ادلادة يف تبحث اليت كىي: (قيل؟ كيف) الشكل فئات .2
 : اآلتية الفئات تضمنت كقد، اإلعالمية

مقابلة عرب : الفضائية 218برنامج البالد بقناة في  القالب الفني المستخدم .أ 
قالب سؤاؿ  -(Skype) عرب السكاييب مقابلة -عرب األقمار الصناعية مقابلة -اذلاتف
 خارج األستوديو(. -)داخل األستوديو قالب ادلقابلة التلفزيونية -كجواب

اجلمع  -: العربية الفصحىالفضائية 218بقناة  اللغة المستخدمة في برنامج البالد .ب 
 العامية الدراجة. -بُت اكثر من مستول 

 -مقابلة -تقرير–خرب  :الفضائية 218بقناة  في برنامج البالد الفنون التلفزيونية .ج 
 التعليق.

 -جداكؿ -)شخصية صور ثابتة -صور حية برنامج البالد : يوسائل االيضاح ف .د 
 مادة ارشيفية. -رسـو بيانية( خرائط

  .الفضائية 218( اللغة المستخدمة ببرنامج البالد بقناة 1جدول )
 النسبة المئوية % التكرار اللغة المستخدمة
 11.7 02 العربية الفصحى

 29.4 05 العامية كالفصحى اجلمع بُت
 58.9 10 العامية الدراجة

 100 17 المجموع

 218يتضح من بيانات اجلدكؿ السابق أف اللغة ادلستخدمة بربنامج البالد بقناة 
بنسبة  اجلمع بُت العامية كالفصحى%، يليها 58.9بنسبة  العامية الدراجةالفضائية ىي 

%، كيرجع الباحث 11.7بنسبة  العربية الفصحى% ، كأخَتان استخدـ الربنامج اللغة 29.4
السبب يف ذلك إذل توجو مقدـ الربنامج كالقناة اذل سلاطبة اجلمهور اللييب بلهجتو احمللية 

 .()العامية
 اللغة العربية (: يف أف استعماؿـ2017رشيد ) ختتلف ىذه النتيجة مع دراسة رابح

 كيف  %83.99  بنسبة اجلزيرة قناة السورية يف لألزمة اإلعالمية التغطية يف بكثافة الفصحى
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 .(31)% 66.00ادليادين قناة
 اللغوية (: يف أف ادلستوياتـ2017تتفق ىذه النتيجة مع دراسة نسيمة عبيدات )ك 

 .(32) 58%بنسبة العامية اللغة أف فنجد نقلك ما عندم برنامج يف ادلستخدمة
 إجادة (: يف أفـ2016) ادلنَت الوىاب عبد النتيجة مع دراسة بدكر ختتلف ىذه

 الربامج دلقدـ بالنسبة من االىتماـ كايف بقدر حتظ دل احمللية باللهجات كاإلدلاـ العربية اللغة
 .(33) التلفزيونية

 ىي الفصحى يف أف العربية (:ـ2016سلشوش) ختتلف ىذه النتيجة مع دراسة ىند
 ظهرت بنسبة ادلناخية التغَتات قضايا دلعاجلة اللغة فئة عناصر لتكراراتالغالب  العنصر

%51.81 (34). 
 اللغوم ( :يف أف ادلستولـ2010) الفرجاين أمحد تتفق ىذه النتيجة مع دراسة كماؿ

 .(35)% 42 بنسبة العامية ىو اللهجة الدينية الربامج يف عليو اعتمد الذم
 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة الفنون التلفزيونية المستخدمة في  (2جدول )

 النسبة المئوية % التكرار الفنون التلفزيونية
 47.6 41 مقابلة
 24.4 21 خرب
 15.1 13 تقرير

 12.9 11 التعليق
 100 86 المجموع

الفنوف التلفزيونية استخدامان يتضح من بيانات اجلدكؿ السابق أف ادلقابلة ىي أكثر 
% ، يليها 24.4بنسبة اخلرب % ، يليها 47.6الفضائية بنسبة  218بربنامج البالد بقناة 

 % .12.9% ، كأخَتان التعليق  بنسبة 15.1بنسبة التقرير 
األنواع الصحفية اليت  يف أف: (2017تتفق ىذه النتيجة مع دراسة عائشة بن عمرة )

حيث يتم توظيف ادلقابلة بنسبة  كالـ نواعم لطرح قضايا ادلرأة العربيةيستخدمها برنامج  
54.71 % (36). 
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 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة في  وسائل االيضاح المستخدمة( 3جدول )
 النسبة المئوية % التكرار البرنامج يوسائل االيضاح ف

 61.2 49 صور حية

 صور ثابتة
 13.7 11 شخصية
 2.5 02 جداكؿ

 7.5 06 رسـو بيانية
 8.7 07 خرائط

 6.4 05 مادة أرشيفية
 100 80 اإلجمالي

كسائل االيضاح ىي أكثر  صور احليةيتضح من بيانات اجلدكؿ السابق أف ال
الصور الثابتة %، يليها 61.2الفضائية بنسبة  218بربنامج البالد بقناة استخدامان 

بنسبة الرسـو البيانية %، يليها  8.7بنسبةاخلرائط %، يليها 13.7بنسبة الشخصية  
 % .2.5% ،  كاخَتان اجلداكؿ  بنسبة 6.4بنسبة ادلادة االرشيفية % ، يليها 7.5

برنامج اعتمد عليها  ادلصادر اليت ( الذم يبُت4رقم )يتضح من بيانات اجلدكؿ 
ىي أكثر  ادلؤسسات احلكوميةأف يف تناكؿ قضايا الشأف اللييب  الفضائية 218البالد بقناة 
%، يليها 31.3الفضائية بنسبة  218برنامج البالد بقناة اعتمد عليها  ادلصادر اليت

بنسبة  الصحف الدكليةك  كبنفس النسبة شهود عياف، يليها %10.1بنسبة  ادلراسلُت
%، كاخَتان دل 4.5بنسبة  ناطقُت عسكريُت%، يليها 5.1بنسبة  االنًتنت%، يليها 9.3

 .مؤسسات إعالمية ليبية من صحف ك إذاعات كقنواتيعتمد الربنامج على  
 سي يب )يب قنوات تماداعيف : (ـ2017) فورل شيماءتتفق ىذه النتيجة مع دراسة 

 مجع يف الرمسية ادلصادر علي كبَت  بشكل األمريكية( كاحلرة األدلانية، فيال كدكيتش ،الربيطانية
تتفق ىذه النتيجة مع دراسة مشارم بن صقر بن  كما  .(37)صحتها من قنكالتي ادلعلومات

يف أف غالبية ادلصادر الصحفية للقضايا األمنية بواسطة : (ـ2017ادلطَتم ) عواض
 .(38)% من ادلصادر مصدر زللي64الصحف اإللكًتكنية مصدر زللي حيث صلد 

 اليت ادرػػػػػػػػػػيف أف ادلص: (ـ2016)ات ػػػػحرك ة فاطمة بنػػػػػختتلف ىذه النتيجة مع دراس
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 أف الوطنية، البطولة ادلنشطات يف مبوووع اخلاصة ادلعلومات اذلداؼ جريدة منها استقت
 .(39) %  45.3 ب الرياوي للوسط كانت نسبة أعلى

  اجلزائرية" برنامج اعتماد(: يف ـ2015تتفق ىذه النتيجة مع دراسة سهاـ قوامسي )
weekend  (40) .% 29.18 بنسبة األكذل بادلرتبة السياسيُت الضيوؼعلى. 

 الفضائية 218برنامج البالد بقناة اعتمد عليها  يالمصادر الت (4جدول )
 .في تناول قضايا الشأن الليبي 

 النسبة المئوية % التكرار اعتمد عليها البرنامج يالمصادر الت
 31.3 37 مؤسسات حكومية

 10.1 12 المراسلين
 9.3 11 شهود عيان
 5.1 06 االنترنت

 4.5 05 ناطقين عسكريين
 2.5 03 مصادر مجهولة

 منظمات و ىيئات
 1.6 02 حكومية

 صفر صفر اىلية

 مؤسسات إعالمية ليبية

 صفر صفر صحف
 صفر صفر إذاعات
 صفر صفر قنوات

 2.5 03 ككاالت أنباء

 مؤسسات إعالمية عربية

 6.7 08 صحف
 2.5 03 إذاعات
 3.3 04 قنوات

 6 07 ككاالت أنباء

 مؤسسات إعالمية دولية

 9.3 11 صحف
 صفر صفر إذاعات
 0.8 01 قنوات

 4.5 05 ككاالت أنباء
 100 118 اإلجمالي
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 (5جدول )
 .الفضائية 218بقناة  طبيعة الموضوعات التي تناولها برنامج "البالد" 

 المئوية %النسبة  التكرار طبيعة الموضوعات
 34.3 23 سياسية
 20.8 14 اجتماعية

 13.4 09 أمنية
 12 08 صحية

 10.4 07 اقتصادية
 9.1 06 ثقافية
 صفر صفر علمية

 100 67 االجمالي

ادلوووعات ىي أكثر  وووعات السياسيةيتضح من بيانات اجلدكؿ السابق أف ادل
االجتماعية  وووعات%، يليها ادل34.3الفضائية بنسبة  218بربنامج البالد بقناة تناكالن 
الصحية بنسبة  وووعات%، يليها ادل13.4االمنية بنسبة وووعات%، يليها ادل20.8بنسبة 

الثقافية  بنسبة  وووعات%، كأخَتان ادل10.4االقتصادية بنسبة  وووعات%، يليها ادل12
9.1. % 

(: من ـ2017جاسم) خالد إبراىيم كأسيل خالد تتفق ىذه النتيجة مع دراسة يسرل
الدكلية  الفضائيات يف التفاعلية الربامج على كاألمنية ادلضامُت السياسية حيث سيطرة

  .(41) 25,45%بنسبة
 يف أف الربامج (:ـ2008) الفردم علي بن اهلل تتفق ىذه النتيجة مع دراسة عبد

 العادل ) يف اإلقليمية بادلوووعات كادلشكالت كبَتة اىتماـ نسبة السياسية سجلت احلوارية
 .(42) عاـ العريب( بشكل
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 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة قضايا  الشأن الليبي المتناولة في  (6جدول )
 النسبة المئوية % التكرار القضية

 13.4 24 ادلصاحلة الوطنية
 11.9 21 األمواؿ الليبية يف اخلارج

 10.98 19 اذلجرة كتداعياهتا على ليبيا
 9 16 يف ادلصارؼ ةنقص السيول

 7.2 13 زلاربة اإلرىاب
 6.7 12 ارتفاع سعر الدكالر
 5.5 10 الًتابط اللييب اللييب

 5.02 09 االبتزاز كخطف الناس
 4.4 08 ارتفاع سعر الدكاء

 4 07 مشاكل الطلبة ادلوفدين
 3.3 06 هتريب كغالء أواحي العيد

 3.3 06 زيادة مرتبات ادلعلمُت
 2.7 05 االعتصامات

 2.7 05 مشاكل ادلستشفيات
 2.2 04 حقوؽ اإلنساف يف ليبيا

 2.2 04 جتارة السالح
 2.2 04 سجناء قنفودة

 1.1 02 معاناة مركز بنغازم للمعاقُت
 1.1 02 النازحُت بالداخل
 1.1 02 مشاكل الطَتاف

 100 179 اإلجمالي

قضايا  الشأف اللييب ىي أكثر  ادلصاحلة الوطنيةيتضح من بيانات اجلدكؿ السابق أف 
 االمواؿ الليبية يف اخلارج، يليها %13.4الفضائية بنسبة  218بربنامج البالد بقناة تناكالن 
يف  ةنقص السيول%، يليها 10.98بنسبة اذلجرة كتداعياهتا على ليبيا، يليها %11.9بنسبة 

بنسبة  ارتفاع سعر الدكالريليها %، 7.2بنسبة  زلاربة االرىاب، يليها %9بنسبة  ادلصارؼ
بنسبة االبتزاز كخطف الناس ، يليها %5.5بنسبة  الًتابط اللييب اللييب، يليها 6.7%
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معاناة مركز بنغازم كاخَتان قضايا ) %،4.4بنسبة  ارتفاع سعر الدكاء، يليها 5.02%
 % .1.1( بنسبة للمعاقُت كالنازحُت بالداخل كمشاكل الطَتاف

  Hajo G. Boomgaarden Esther  Greussing &  ختتلف ىذه النتيجة مع دراسة     
 اىتمت  بقضايا الالجئُت كطاليب اللجوءكسائل االعالـ يف النمسا  (: يف أفـ2016)

  .(43) بالدرجة األكذل
  &Mike MooreKerry  and Blanco -GarciaInaki  Berryتتفق ىذه النتيجة مع دراسة   
يف أف ادلوووعات اإلنسانية أكثر شيوعا يف التغطية اإليطالية لقضايا الالجئُت  (:ـ2015)

  (44)شلا كانت عليو يف الصحافة الربيطانية كاألدلانية أك اإلسبانية
 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة في  القوالب الفنية المستخدمة (7جدول )

حتتل ادلرتبة األكذل  عرب األقمار الصناعية قابلةيتضح من بيانات اجلدكؿ السابق أف ادل
الفضائية بنسبة  218من حيث أكثر القوالب الفنية استخدامان بربنامج البالد بقناة 

عرب  قابلة%، يليها ادل21.7بنسبة  (Skype) عرب السكاييب قابلةيليها ادل، 29.7%
قالب ادلقابلة %، كأخَتان 14.1بنسبة  قالب سؤاؿ كجواب، يليها %17.9بنسبة  اذلاتف

 % .3.8بنسبة  داخل األستوديو التلفزيونية
 (: يف أفـ2016خلضر ) طاىرمك  األزىر العقيب ختتلف ىذه النتيجة مع دراسة 

اإلذاعات احمللية اجلزائرية دل تعتمد يف معاجلة مشكلة الطالؽ إال على قالبُت من القوالب 
 .(45)اإلذاعية الفنية كمها احلديث اإلذاعي، كاحلوار اإلذاعي

 النسبة المئوية % التكرار القالب الفني المستخدم بالبرنامج
 29.7 23 عرب األقمار الصناعية مقابلة

 17 21.7 (Skype) عرب السكاييب مقابلة
 17.9 14 مقابلة عرب اذلاتف

 14.1 11 قالب سؤاؿ كجواب
ادلقابلة قالب 

 التلفزيونية
 3.8 03 داخل األستوديو
 12.8 10 خارج األستوديو

 100 78 اإلجمالي

http://www.tandfonline.com/author/Boomgaarden%2C+Hajo+G
http://www.tandfonline.com/author/Greussing%2C+Esther
http://orca.cf.ac.uk/view/cardiffauthors/A464167V.html
http://orca.cf.ac.uk/view/cardiffauthors/A061736N.html
http://orca.cf.ac.uk/view/cardiffauthors/A130303A.html
http://platform.almanhal.com/Details/Article/92683?ID=2-92683
http://platform.almanhal.com/Details/Article/92683?ID=2-92683
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 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة جنسية الضيوف في  (8جدول )
 النسبة المئوية % التكرار جنسية الضيوف في برنامج

 90.3 103 ليبُت
 7.0 08 عرب

 2.7 03 أجانب
 100 114 اإلجمالي

اجلنسيات مشاركةن ىي أكثر نسية الليبية يتضح من بيانات اجلدكؿ السابق أف اجل
، %7.0بنسبة الضيوؼ العرب %، يليها 90.3الفضائية بنسبة  218بربنامج البالد بقناة 

 % .2.7كأخَتان الضيوؼ األجانب  بنسبة 
 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة عدد ضيوف البرنامج في حلقات  (9جدول )

 النسبة المئوية % التكرار عدد ضيوف البرنامج
 41.2 74 حلقات يستضاؼ فيها ثالث شخصيات

 40.3 46 حلقات يستضاؼ فيها شخصيتُت
 18.5 21 حلقات يستضاؼ فيها أربع شخصيات

 100 114 اإلجمالي

بربنامج البالد احللقات استضافة للضيوؼ يتضح من بيانات اجلدكؿ السابق أف أكثر 
بنسبة  احللقات اليت يستضاؼ فيها ثالث شخصياتالفضائية كانت  218بقناة 
احللقات %، كأخَتان 40.3بنسبة احللقات اليت يستضاؼ فيها شخصيتُت  ، يليها 41.2%

 % .18.5بنسبة  اليت يستضاؼ فيها أربع شخصيات

 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة مدى استضافة الجمهور في حلقات  (10جدول )
 النسبة المئوية % التكرار استضافة الجمهور

 100 17 عدم استضافة الجمهور في األستوديو
 صفر صفر استضافة الجمهور في األستوديو

 100 17 االجمالي
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بربنامج البالد  استضافة اجلمهور يف األستوديوعدـ يتضح من بيانات اجلدكؿ السابق 
%، كيرجع الباحث السبب يف ذلك إذل البعد ادلكاين بُت 100الفضائية بنسبة  218بقناة 

ذل عدـ جلوء الربنامج اذل استقطاب الليبيُت إوافة ليبيا كاألردف حيث مقر القناة، باإل
 ادلقيمُت باألردف .

  (11جدول )
 .في المعالجة االعالمية لقضايا الشأن الليبيأسلوب مقدم البرنامج  
 النسبة المئوية % التكرار أسلوب مقدم البرنامج

 71.6 48 عرض القضية ككوع احللوؿ ذلا
 28.4 19 ذكر القضية كالتعريف هبا

 100 67 اإلجمالي

 الفضائية 218البالد بقناة أسلوب مقدـ برنامج يتضح من بيانات اجلدكؿ السابق 
عرض القضية، ككوع احللوؿ تدؿ النتائج بأنو يقـو ب يف ادلعاجلة اإلعالمية لقضايا الشأف اللييب

 %.28.4بنسبة  ذكر القضية كالتعريف هبا%، كأخَتا يقـو ب71.6بنسبة ذلا 
 (12جدول )

 .موقف مقدم البرنامج من طرح قضايا الشأن الليبي 
 %النسبة المئوية  التكرار موقف مقدم البرنامج

 61.2 41 منصف يف اعطاء احلوار
 25.3 17 متحيز الحد االطراؼ

 13.5 09 زلايد
 100 67 اإلجمالي

 موقف مقدـ الربنامج  من طرح قضايا الشأف اللييبيتضح من بيانات اجلدكؿ السابق 
بنسبة منصف يف إعطاء احلوار الفضائية تدؿ النتائج بأنو  218بربنامج البالد بقناة 

زلايد بنسبة  %، كأخَتان 25.3بنسبة  متحيز الحد االطراؼيليها بانو  ،61.2%
13.5.% 
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 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة تخصص الضيوف المشاركين في ( 13جدول )
 النسبة المئوية % التكرار تخصص الضيوف المشاركين

 11.5 13 مسئولوف باحلكومة ادلؤقتة
 8.7 10 مجهور عاـ

 7.8 09 طالب موفدكف
 7.1 08 أعضاء رللس نواب

 7.1 08 شيوخ قبائل
 5.3 06 سياسيوف

 5.3 06 اذلالؿ االمحر
 5.3 06 قانونيوف

 4.3 05 جلنة أعياف ليبيا
 3.6 04 نزالء مركز بنغازم
 3.6 04 زلللوف سياسيوف
 3.6 04 ناطقُت عسكريُت

 3.6 04 امر كتيبة
 3.6 04 اء حبكومة الوفاؽر كز 

 2.6 03 يكادديأ
 2.6 03 يناشط مدىن حقوق

 2.6 03 خبَت أمٍت
 1.7 02 إعالميوف

 1.7 02 خرباء متخصصوف
 1.7 02 رئيس جلنة أزمة

 1.7 02 كاتب
 1.7 02 تاجر مواشي

 1.7 02 ذكل ادلخطوفُت
 0.8 01 رئيس مجعية الشفافية

 0.8 01 مؤرخ
 صفر صفر مسئولُت سابقُت

 100 114 اإلجمالي
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برنامج البالد بقناة ختصص الضيوؼ ادلشاركُت يف يتضح من بيانات اجلدكؿ السابق 
بربنامج البالد بقناة الضيوؼ مشاركةن ىي أكثر  ادلسئولُت باحلكومة ادلؤقتةالفضائية أف  218
الطالب %، يليها 8.7بنسبة  اجلمهور العاـ%، يليها 11.5الفضائية بنسبة  218

بنسبة  شيوخ قبائل ك كبنفس النسبة أعضاء رللس نواب، يليها %7.8بنسبة ادلوفدكف 
، يليها %5.3كاذلالؿ األمحر كالقانونيوف بنسبة  كبنفس النسبة السياسيوفيليها  ،7.1%

 % .0.8%،  كأخَتان ادلؤرخُت  بنسبة 4.3بنسبة  جلنة أعياف ليبيا
 اتجاه المعالجة االعالمية لقضايا الشأن الليبي( 14جدول )

 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة  
 النسبة المئوية % التكرار المعالجة  االعالمية لقضايا الشأن الليبي هاتجا

 58.6 105 سلبى
 19 34 يإيجاب

 12.8 23 محايد
 9.6 17 االتجاهغير محدد 

 100 179 اإلجمالي

أف اجتاه ادلعاجلة اإلعالمية لقضايا الشأف اللييب يتضح من بيانات اجلدكؿ السابق 
%، يليها االجتاه 58.6الفضائية كاف االجتاه السليب  بنسبة  218بربنامج البالد بقناة 

%، كأخَتان غَت زلدد االجتاه بنسبة 12.8%، يليها االجتاه احملايد بنسبة 19اإلجيايب بنسبة 
9.6.% 

(: يف ـ2017) الفتاح ذكار ك عبد سويسي الصمد تتفق ىذه النتيجة مع دراسة عبد
 توؾ شباب برنامج خالؿ من يف أدلانيا السوريُت الالجئُت قضية خالؿ من القناة أف اجتاه

 .(46)% 100 كبنسبة مؤيدا كاف  عربية DW على قناة
يف أف  :(ـ2017) كرًن بوطاليب ختتلف ىذه النتيجة مع دراسة بالؿ بورياحي ك

 اجملتمع يف القتل جردية دلوووع حيث تناكذلا من اليومي، النهار جلريدة اإلعالمية ادلادة اجتاه
 .(47)  63.33%بنسبة سليب جاء  اجلزائرم،
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 .الفضائية 218برنامج البالد بقناة قضايا الشأن الليبي بعرض  ي( التوازن ف15جدول )
 النسبة المئوية % التكرار قضايا الشأن الليبيعرض  يالتوازن ف

 62.6 112 متعددة نظر عرض كجهات
 37.4 67 نظر كجهيت عرض

 صفر صفر كاحدة نظر كجهة عرض
 100 179 اإلجمالي

أف ىناؾ توازف يف عرض قضايا الشأف اللييب يتضح من بيانات اجلدكؿ السابق 
الفضائية من خالؿ عرض جوانب متعددة من كل قضية يتناكذلا  218بربنامج البالد بقناة 

 %.37.4%، كاخَتان عرض جانيب القضية بنسبة 62.6الربنامج  بنسبة 
 توازف (: يف كجودـ2015ختتلف ىذه النتيجة مع دراسة رلاشع زلمد علي التميمي )

 قناة البغدادية الثالث بالقنوات العراقي ادلارلك  اإلدارم الفساد لقضايا اإلعالمي يف التناكؿ
 .(48)%  42.6بنسبة  "القضية جانيب عرض"العراقية كالرشيد  نيوز كقناة

 النتائج العامة والتوصيات:
 اواًل: النتائج العامة

 218بربنامج البالد بقناة ادلوووعات تناكالن ىي أكثر  وووعات السياسيةأف ادل .1
%، يليها 20.8االجتماعية بنسبة  وووعاتيليها ادل%، 34.3الفضائية بنسبة 

 % .13.4األمنية بنسبة وووعاتادل
 218بربنامج البالد بقناة قضايا  الشأف اللييب تناكالن ىي أكثر  ادلصاحلة الوطنيةإف  .2

%، يليها 11.9بنسبة  االمواؿ الليبية يف اخلارج%، يليها 13.4الفضائية بنسبة 
بنسبة  يف ادلصارؼ ةنقص السيول%، يليها 10.98بنسبة يااذلجرة كتداعياهتا على ليب

9%. 
 218برنامج البالد بقناة اعتمد عليها  ادلصادر اليتىي أكثر  ادلؤسسات احلكومية إف .3

كبنفس النسبة شهود %، يليها 10.1بنسبة  ادلراسلُت، يليها %31.3الفضائية بنسبة 
 .%9.3بنسبة  الصحف الدكلية ك عياف
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 218بربنامج البالد بقناة كسائل اإليضاح استخدامان ىي أكثر  صور احليةإف ال .4
%، يليها 13.7بنسبة الصور الثابتة الشخصية  %، يليها 61.2الفضائية بنسبة 

 % . 8.7بنسبةاخلرائط 
الفضائية  218بربنامج البالد بقناة الفنوف التلفزيونية استخدامان إف ادلقابلة ىي أكًت  .5

 % .24.4بنسبة  اخلرب%، يليها 47.6بنسبة 
حتتل ادلرتبة االكذل من حيث أكثر القوالب الفنية  عرب األقمار الصناعية قابلةإف ادل .6

عرب  قابلة%، يليها ادل29.7الفضائية بنسبة  218استخدامان بربنامج البالد بقناة 
 % .21.7بنسبة  (Skype) السكاييب

 العامية الدراجةي اللهجة الفضائية ى 218إف اللغة ادلستخدمة بربنامج البالد بقناة  .7
 .%58.9بنسبة 

 218بربنامج البالد بقناة الضيوؼ مشاركةن ىم أكثر  ادلسئولُت باحلكومة ادلؤقتةإف  .8
 .%8.7بنسبة  اجلمهور العاـ، يليها %11.5الفضائية بنسبة 

الفضائية  218بربنامج البالد بقناة اجلنسيات مشاركةن ىي أكثر نسية الليبية إف اجل .9
 .%90.3بنسبة 

الفضائية كانت  218بربنامج البالد بقناة احللقات استضافة للضيوؼ إف أكثر  .10
 .%41.2بنسبة  احللقات اليت يستضاؼ فيها ثالث شخصيات

الفضائية بنسبة  218بربنامج البالد بقناة  عدـ استضافة اجلمهور يف األستوديو .11
100. % 

الفضائية كاف  218ربنامج البالد بقناة باجتاه ادلعاجلة اإلعالمية لقضايا الشأف اللييب  إف .12
 % .19، يليها االجتاه اإلجيايب بنسبة %58.6االجتاه السليب  بنسبة 

الفضائية من  218بربنامج البالد بقناة ىناؾ توازف يف عرض قضايا الشأف اللييب  إف  .13
%، كأخَتان 62.6خالؿ عرض جوانب متعددة من كل قضية يتناكذلا الربنامج بنسبة 

 %.37.4عرض جانيب القضية بنسبة 
 يف طرح قضايا الشأف اللييب %61.2بنسبة مقدـ الربنامج  منصف يف إعطاء احلوار  .14

 الفضائية . 218بربنامج البالد بقناة 
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عرض قضايا الشأف اللييب، ككوع ب الفضائية 218البالد بقناة مقدـ برنامج  يقـو .15
 .%71.6بنسبة احللوؿ ذلا 

  :التوصيات: ثانياً 
 توصي الدراسة مبجموعة من ادلقًتحات أمهها :

على التناكؿ اإلعالمي دلختلف القضايا  الفضائية 218البالد بقناة  وركرة تركيز برنامج .1
 كادلشاكل اليت تؤرؽ ادلواطن اللييب ككوع حلوؿ ذلا .

 كالسعي على الدعوة للحوار كدل الشمل الفضائية 218البالد بقناة  وركرة تركيز برنامج .2
 لرأب الصدع بُت سلتلف الليبيُت .

الرمز الدكرل  218على شعار القناة  الفضائية 218البالد بقناة  وركرة تركيز برنامج .3
 الربيدم لدكلة ليبيا من خاللو جتتمع سلتلف األطياؼ السياسية .
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 :والتعليقات الهوامش
 ،جامعة ادللك عبدالعزيز ،و الثقافية في إبراز عمل المرأة دور الوسائل اإلعالمية، آسيػػػا يار كندم  -1

 .5ص ، ـ2006\3\22الثالثاء 
، كرقة علمية وسائل اإلعالم ودورىا في مواجهة المشكالت االجتماعية ،زلمد منيف العجمي -2

 ،جامعة الكويت، ندكة علمية نظمها قسم الدراسات االجتماعية، كلية الًتبية االساسية مقدمة ومن
  .م2011/4/21اخلميس 

 ب ص.، ادلرجع سابق  -3
، اللجنة العليا للتنسيق بُت القنوات الفضائية العربية ،  2015 التقرير السنوي، البث الفضائي العريب -4

.12ـ، ص2016اجلمهورية التونسية، ، احتاد إذاعات الدكؿ العربية 
5- Screening Gender.Quality in Television Talk Shows An Analytical 

Approach.The project "Screening Gender" (1997–2000) was co-financed by the 

Equal Opportunities Unit of the European Commission (DGV) and by the 

following broadcasters: (on line) 

 Available:http://vintti.yle.fi/yle.fi/gender/talkshwww.html#6 

، 1ط مصر ، –الدار العربية للنشر كالتوزيع، القاىرة  ذاعة والتلفزيون،الكتابة لإل، نسمة أمحد البطريق -6
 .189، صـ2009

7- War on the Media.Journalists under Attack in Libya. February 9, 2015: (on 

line) Available : https://www.hrw.org/report/2015/02/09/war-media/journalists-

under-attack-libya 
 27،، الكويتجريدة القبس اإللكترونية الربامج التلفزيونية يف ميزاف ادلشاىد العريب، ،كوحى الطراركة -8

  :ادلوقع االلكًتكين جلريدة القبس اإللكًتكنية، نقال عن ـ2017 مايو
http://alqabas.com/399525  ـ20/3/2018تاريخ التصفح 

 من العاـ اجتاىات الرأم تشكيل يف كدكرىا احلوارية خليل، الربامج طارؽ حسن كإيثار رشيد روي -9
، اجلامعة ادلستنصرية ،مجلة كلية التربية االساسية"امنوذجا القرار كلكم برنامج" االعالـ طلبة نظر كجهة

 .511ـ، ص2012 ،73العراؽ،  العدد 
 عينة على ادلشاىدة "دراسة بتعزيز كعالقتها احلوارية الربامج تقدًن الشدكخي، أساليب ناصر بن طارؽ -10
 اإلماـ ، جامعة(غير منشورة (ماجستير رسالةالسعودم"  كاجلمهور الفضائية التلفازية القنوات برامج من

 .16، صـ2008اإلعالـ، السعودية،  قسم كاإلعالـ، الدعوة اإلسالمية، كلية سعود بن زلمد
11- Miguel Franquet Dos Santos Silva Svein Brurås Ana Beriain 

bañares(2018):Improper Distance: The Refugee Crisis Presented by Two 
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 تأثري اإلعالو يف تشكيل الرأي العاو

 دراسة وصفية  

                                                                     
 أحمد إلياس الخضر محمدد.                                                                    

            مصراتةجامعة /اإلعالـ/ كلية العالقات العامةقسم                                                           
 

      
 ملخص البحث

يف إطار مشكلة الورقة البحثية وادلتبلورة يف السؤاؿ األساسي: ما تأثَت اإلعالـ يف رلاؿ 
العاـ؟... ىدفت الورقة إذل ربديد مفهـو اإلعالـ ووظائفو يف اجملتمع، وكذلك تشكيل الرأي 

توضيح مفهـو الرأي العاـ وخصائصو ووظائفو والعوامل ادلؤثرة يف تكوينو، ومن مث ربليل 
العالقة االرتباطية بُت اإلعالـ والرأي العاـ، مع بياف تأثَت اإلعالـ يف رلاؿ تشكيل الرأي 

 العاـ.
الورقة مدى العالقة االرتباطية بُت اإلعالـ والرأي العاـ واليت ظهرت جليا أوضحت 

من خالؿ ما مت عرضو من تعريفات بالنسبة لإلعالـ واليت أشارت معظمها إذل أف اإلعالـ 
معٍت بنشر ادلعلومات واحلقائق حوؿ ادلسائل والقضايا اليت هتم اجملتمع أو الرأي العاـ بشكل 

االسهاـ يف تكوين وتشكيل الرأي الواعي والصحيح، واتضح ذلك صادؽ وموضوعي هبدؼ 
أيضا من خالؿ الوظائف اليت يطلع هبا اإلعالـ يف اجملتمع من إخبار وتفسَت وتثقيف وتربية 

 وتعليم وترفيو ورقابة وغَتىا من الوظائف اليت سبت اإلشارة إليها ضمن زلتوى الورقة البحثية.
اـ بعرض بعضا من التعريفات اليت وردت يف شأنو كما مت توضيح مفهـو الرأي الع

واليت تدور مضامينها يف إطار أنو االذباه السائد بُت أغلبية الشعب الواعية يف فًتة معينة، 
بالنسبة لقضية أو أكثر حيتدـ فيها اجلدؿ والنقاش وسبس مصاحل ىذه األغلبية أو قيمها 

رؽ خلصائص الرأي العاـ ووظائفو وأىم اإلنسانية األساسية مسا مباشرا، ومن مث مت التط
العوامل ادلؤثرة يف تشكيلو وادلتمثلة يف مثال يف الدين والعادات والتقاليد والقيم واألسرة ونظاـ 
التنشئة االجتماعية ووسائل اإلعالـ والبيئة الثقافية والسياسية واألحداث اجلارية والزعماء 

 يلها.وقادة الرأي وغَتىا من العوامل اليت مت تفص
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وتبُت من خالؿ الورقة طبيعة العالقة بُت اإلعالـ والرأي العاـ واليت تقـو على مبدأ 
التأثَت والتأثر ادلتبادؿ، حيث يسهم اإلعالـ دبختلف أنواعو وأشكالو ووسائلو يف تكوين 
وتشكيل الرأي العاـ مع غَته من العوامل ادلؤثرة األخرى، بينما اتضح تأثَت الرأي العاـ يف 

عالـ من خالؿ ربكمو بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة يف ربديد شكل ومضموف الرسائل اإل
اإلعالمية اليت تبث أو تنشر يف رلتمع معُت، بل ويف ربديد السياسة اإلعالمية بالنسبة 

 للمؤسسات اإلعالمية.
ويف احملور األخَت من الورقة مت توضيح مراحل التأثَت الناجم عن النشاط اإلعالمي 

دلتمثلة يف التأثَت ادلعريف ومن مث التأثَت يف االذباه وأخَتا التأثَت السلوكي، وفيما خيتص بنوع وا
التأثَتات اليت ديكن أف تطلع هبا وسائل اإلعالـ يف رلاؿ اجملتمع أو الرأي العاـ فقد سبثلت يف 

اإلعالء، كما مت بعث االستقرار وتغيَت الرأي وربديد األولويات واخليارات ادلطروحة والًتفيع و 
استعراض خلالصة النتائج اليت توصلت إليو الدراسات والبحوث حوؿ التأثَتات اإلعالمية يف 
رلاؿ الرأي العاـ. وبالنظر إذل واقع رلتمعاتنا اليـو وواقع اإلعالـ فيها فقد أشار الباحث إذل 

ترتكز على مبادئ ضرورة االسراع يف بناء وتنفيذ اسًتاتيجية جديدة لإلعالـ يف رلتمعاتنا 
احلق واحلرية وادلسؤولية االجتماعية والوطنية واألخالقية، اسًتاتيجية تعيد لإلعالـ دوره 

 احلقيقي والرائد يف بناء وتطوير وتقدـ اجملتمع واحملافظة على ىويتو يف كافة مكوناهتا.
 مقدمة:

ر أنفسنا إف احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونستغفره ونستهديو، ونعوذ باهلل من شرو 
وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأصلي وأسلم على 
من بعث متمما دلكاـر األخالؽ، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا زلمد بن عبد اهلل، صلى اهلل عليو 

 وعلى آلو وصحبو وسلم.
اإلعالـ والرأي  ال خيفى على أحد العالقة االرتباطية ادلتالزمة والعضوية بُت،  وبعد

العاـ، حيث يعترب الرأي العاـ ىو ادليداف األساس ادلستهدؼ بالنشاط اإلعالمي يف أي 
رلتمع من اجملتمعات، وذلك من خالؿ الدور ادلهم واحليوي الذي يؤديو اإلعالـ يف رلاؿ 
تكوين الرأي العاـ وتشكيلو، وكذلك من خالؿ قدرتو على تعبئة وحشد اجلماىَت ادلستهدفة 
حوؿ آراء أو اذباىات أو أفكار معينة، مهما اختلفت أماكنهم جغرافيا أو درجة ذبانسهم 
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دديوغرافيا، ولعل التطور التقٍت والتكنولوجي الذي شهدتو وسائل اإلعالـ التقليدية يف وقتنا 
احلاضر، إضافة إذل ظهور ما يسمى بوسائل اإلعالـ اجلديد ػ واليت تتمتع خباصية االنتشار 

لمعلومات ػ وادلرتبطة أساسا بتقنية اإلنًتنت، زاد من قدرة وسائل اإلعالـ يف إحداث احلر ل
 ادلزيد من التأثَتات، سواء اإلجيابية أو السلبية على الرأي العاـ

 :مشكلة الورقة البحثية
سبر رلتمعاتنا العربية واإلسالمية يف وقتنا الراىن دبنعطفات خطَتة، وتعاين العديد من 

دلشكالت على كافة األصعدة، سواء السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو القضايا وا
الثقافية أو األمنية، وتتعرض يف ذات الوقت لسيل من الرسائل اإلعالمية اليت تعرب عن 
اذباىات سلتلفة وأىداؼ متباينة بل ومصاحل متعارضة ومتصارعة، ويف ظل ذلك قد تضع 

ىتماماهتا، مبتعدة عن مبدأ ادلسئولية االجتماعية والوطنية، مصلحة اجملتمع ادلعٍت يف آخر ا
وعن الدور والوظيفة األساسية لإلعالـ يف رلاؿ تكوين وتشكيل الرأي العاـ على أساس من 

 الوعي والرشد يف إطار احلقيقة من خالؿ الوظائف اإلعالمية ادلختلفة.
 لسؤاؿ اآليت:ومن خالؿ ما تقدـ فإف مشكلة الورقة البحثية تتمحور يف ا

 ما تأثَت اإلعالـ يف رلاؿ تشكيل الرأي العاـ؟ -
 :أىداف الورقة البحثية

هتدؼ الورقة البحثية بصورة أساسية لتقدمي مادة علمية وصفية مركزة وواضحة عن 
 تأثَت اإلعالـ يف رلاؿ تشكيل الرأي العاـ وذلك من خالؿ:

 ربديد مفهـو اإلعالـ ووظائفو يف اجملتمع. -1
 توضيح مفهـو الرأي العاـ وخصائصو ووظائفو والعوامل ادلؤثرة يف تكوينو. -2
 ربليل العالقة االرتباطية بُت اإلعالـ والرأي العاـ. -3
 بياف تأثَت اإلعالـ يف رلاؿ تشكيل الرأي العاـ. -4

 تسعى الورقة البحثية لإلجابة عن التساؤالت اآلتية:: تساؤالت الورقة البحثية
 ما ادلقصود باإلعالـ وما ىي وظائفو األساسية يف اجملتمع؟ -1
 ما ادلقصود بالرأي العاـ وما خصائصو ووظائفو وما ىي العوامل ادلؤثرة يف تكوينو؟ -2
 ما طبيعة وحقيقة العالقة بُت اإلعالـ والرأي العاـ؟ -3
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 ما التأثَتات اليت حيدثها اإلعالـ يف رلاؿ الرأي العاـ؟ -4
 :ة البحثيةمنهج الورق

تقتضي طبيعة األىداؼ والتساؤالت اخلاصة بالورقة البحثية استخداـ ادلنهج الوصفي 
 دلعاجلة زلاورىا.

 :تقسيم الورقة البحثية
قسم الباحث الورقة إذل أربعة زلاور أساسية، مشل األوؿ منها تعريف اإلعالـ وبياف 

مفهـو الرأي العاـ وخصائصو  وظائفو يف اجملتمع، ومن خالؿ احملور الثاين عاجل الباحث
ووظائفو والعوامل ادلؤثرة يف تكوينو، ويف احملور الثالث مت ربليل العالقة بُت اإلعالـ والرأي 
العاـ، أما احملور الرابع فقد أوضح الباحث نوعية التأثَتات اليت حيدثها اإلعالـ يف رلاؿ 

 بحثية.تشكيل الرأي العاـ، وجاءت اخلاسبة لتبُت خالصة الورقة ال
 المحور األول

 تعريف اإلعالم ووظائفو في المجتمع
 :: تعريف اإلعالمأوالً 

اإلعالـ يف اللغة العربية جاء من مادة علم، والعلم نقيض اجلهل، وجاء من باب علم 
علما وعلم ىو نفسو، رجل عادل، وعليم من قـو علماء، قاؿ سيبويو: " نقوؿ علماء من ال 

جٍت: رجل عالمة وامرأة عالمة دل تلحقها ىاء التأنيث ادلوصوؼ يقف إال علما، وقاؿ ابن 
ىي فيو وإمنا أحلقت إلعالـ السامع ، أف ىذا ادلوصوؼ دبا فيو قد بلغ الغاية والنهاية فجعل 
تأنيث الصفة امارة دلا أريد تأنيث الغاية وادلبالغة، ويدؿ على ذلك أف اذلاء لو كانت يف ضلو 

  .(1)ف ادلرأة مؤنثة لوجب أف ربذؼ يف الذكر فيقاؿ رجل فروؽإمراه عالمة إمنا حلقت أل
واإلعالـ دبعناه اللغوي ىو "التعبَت العملي لتكوين ادلعرفة واالطالع واإلحاطة دلا يهم 
اإلنساف يف كل زاوية من زوايا زليطو ويف كل مرفق من مرافق حياتو، وطموحو ومهومو 

وين ىي مجيع الوسائل واألجهزة والواجبات وحاجاتو وأف القوى اليت سبارس عملية التك
   .(2)والفعاليات البشرية والفنية وادلادية واإلعالمية اليت ترتكز عليها عملية التكوين"

أما من الناحية االصطالحية فقد تعددت وتنوعت التعريفات يف شأف اإلعالـ غَت أف 
 على التعريفات ذات الصلة زاً ػػػالباحث سيكتفي يف ىذا ادلقاـ بعرض بعض النماذج منها، مرك
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 دبوضوع الورقة البحثية من حيث مضموف التعريف ومصدره.
فقد عرؼ اإلعالـ بأنو )تلك العملية اليت يًتتب عليها نشر األخبار وادلعلومات 
الدقيقة اليت تركز على الصدؽ والصراحة، وسلاطبة عقوؿ اجلماىَت وعواطفهم السامية 

 .(3)واالرتقاء دبستوى الرأي(
كما عرؼ أيضا بأنو )تزويد اجلمهور بادلعلومات الصحيحة واحلقائق واألخبار 

مشكلة من ادلشاكل أو مسالة  الصادقة هبدؼ معاونتهم على تكوين الرأي السليم إزاء
  .(4)(عامة

تعريفا لإلعالـ ديثل خالصة جلملة من التعريفات اليت  سمير محمد حسين وقدم د.
عالـ بأنو: ) كافة أوجو النشاط االتصالية اليت تستهدؼ تزويد قاـ بدراستها حيث عرؼ اإل

اجلمهور بكافة احلقائق واألخبار الصحيحة وادلعلومات السليمة عن القضايا وادلوضوعات 
وادلشكالت ورلريات األمور بطريقة موضوعية وبدوف ربريف، دبا يؤدي إذل خلق أكرب درجة 

اطة الشاملة لدى فئات مجهور ادلتلقُت للمادة شلكنة من ادلعرفة والوعي واإلدراؾ واالح
اإلعالمية، ودبا يسهم يف تنوير الرأي العاـ وتكوين الرأي الصائب لدى اجلمهور يف الوقائع 

  .(5)وادلوضوعات وادلشكالت ادلثارة وادلطروحة(
)أف اإلعالـ خياطب العقوؿ ال الغرائز وكذلك يقـو على ويرى د. إبراىيم إمام 

تثقيف ونشر األخبار وادلعلومات الصادقة اليت تنساب إذل عقوؿ الناس وترفع من التنوير وال
مستواىم، وتنشر تعاوهنم من أجل ادلصلحة العامة، ويذىب إذل القوؿ بأنو دلا كاف اإلعالـ 
يتوسل يف ربريره بأسلوب الشرح والتفسَت واجلدؿ ادلنطقي، فقد أخذت الدوؿ تنبذ كلمة 

لدقة وادلوضوعية لمة اإلعالـ، على اعتبار اهنا تعرب عن االدعاية وتفضل عليها ك
   .(6)(والصدؽ

  ويشَت الباحث ىنا إذل أف ما ورد أعاله من تعريفات وغَتىا دل يسع اجملاؿ لذكرىا 
تركز بصورة أساسية على إبراز العالقة الًتابطية بُت اإلعالـ والرأي من  -وكما يالحظ  -

اليت  -حيث تكوينو وتشكيلو وكيف يسهم اإلعالـ يف ذلك من خالؿ وظائفو ادلتعددة 
متبنيا يف ذلك الدقة والصدؽ وادلوضوعية ىادفا إذل زيادة درجة الوعي  -سنعرض ذلا الحقا 

 وادلعرفة.
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 :م في المجتمع: وظائف اإلعالثانياً 
يؤدي اإلعالـ دورا وظيفيا مهما وفاعال بالنسبة للمجتمع وذلك من خالؿ االرتقاء 
بادلستوى الثقايف، ومستوى الوعي شلا ينعكس إجيابا على أداء أفراده ألدوارىم الوظيفية، كما 

رة يعمل اإلعالـ على إكساب أفراد اجملتمع القيم اجملتمعية، ويعرؼ العادل اخلارجي حبضا
وثقافة اجملتمع ادلعٍت وكيف ينظر للمسائل والقضايا ذات الطابع اإلقليمي أو الدورل، وقد 

لإلعالـ بالنسبة  -الكالسيكي  -تعددت وجهات النظر للباحثُت حوؿ الدور الوظيفي 
للمجتمع، وسيكتفي الباحث يف ىذا ادلقاـ بعرض بعضا من ىذا التعدد والذي حيسب أنو 

 سيفي بالغرض. 
 (7):أف لإلعالـ تسع وظائف ىي} ليزلي مويلر {  يرى

 وظيفة اإلخبار وتزويد اجلمهور بادلعلومات الصحيحة ورقابة البيئة. -1
 الشرح والتفسَت للمعلومات واألخبار. -2
 التسلية والًتفيو عن الناس وزبفيف أعباء احلياة عنهم. -3
 التثقيف والتنشئة االجتماعية وغرس القيم اإلجيابية وتعديل السلوكيات. -4
 اإلعالف والتسويق. -5
 ادلسامهة بعملية التغيَت االجتماعي. -6
 توفَت النموذج الذي حيتذى بو يف اجملتمع. -7
 الًتبية والتعليم وزيادة الوعي وادلدارؾ. -8
 الرقابة على مؤسسات اجملتمع وفضح الفساد واالضلرافات والكشف عن التجاوزات -9

 (8)وىناؾ من يرى ثالث وظائف أساسية لوسائل اإلعالـ يف اجملتمع تتمحور يف:
حيث تقـو خبدـ القضايا االجتماعية واألشخاص والتنظيمات واحلركات  وظيفة تشاورية: -

 االجتماعية من خالؿ الوضع التشاوري الذي ربققو يف وسائل اإلعالـ.
اليت تتحقق من خالؿ مقدرة وسائل اإلعالـ على فضح  ة التقوية االجتماعية: وظيف-

 االضلرافات وكشفها وتعريتها للرأي العاـ.
وىي وظيفة معيقة تدؿ عمليا على اختالؿ وظيفي لدور وسائل  يرية:الوظيفة التخد -

اإلعالـ وذلك عن طريق زيادة مستوى ادلعلومات للجمهور، إذ يتسبب سيل ادلعلومات 
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وضخامتها وطوفاف ادلعلومات إذل الناس إذل جرعات من ادلعلومات اليت ربوؿ معرفة الناس 
دوف أف تصبح نشاطات الناس مشاركة فاعلة وذلك يؤدي إذل احليلولة  ،إذل معرفة سلبية

 إجيابية.
ويتحفظ الباحث ىنا فيما خص الوظيفة التخديرية بل وخيتلف سباما مع ىذا االذباه 
والذي يبدو أنو استمد ىذا األمر من واقع بعض ادلمارسات اخلاطئة يف إطار العملية 

دببدأ ادلسؤولية االجتماعية  اإلعالمية، فاإلعالـ كعلم وفق أدبياتو النظرية ينطلق متشبعا
-وفق ادلعٌت الذي ورد أعاله  -واألخالقية اإلجيابية، وبالتارل ال يعقل أف يصنف التخدير 

ضمن وظائفو يف اجملتمع، وادلنطق أيضا يقوؿ ال ديكن اجلمع بُت الضدين فمن وظائف 
ى للتخدير اإلعالـ األساسية وادلتفق عليها ىي بث الوعي يف اجملتمع فكيف لو أف يسع

 أيضا؟ 
 :وظائف اإلعالم الحديثة

نتيجة للتقدـ العلمي وادلدين والتكنولوجي السريع يف مجيع مناحي احلياة ادلعاصرة فقد 
برزت أمهية االعالـ وضرورة إحاطة أفراد اجملتمع دبا جيري من أحداث وتطورات لتحقيق 

وسائل االعالـ ليتم التعبَت سباسك اجملتمع وتوثيق الصالت بُت احلاكم واحملكـو عن طريق 
عن رغبات اجلمهور وتطلعاهتم وتعزيز التقارب الدورل بُت الشعوب وما تفعلو من قيم عرب 

أف وسائل االعالـ احلديث  االمم ومن ىذا ادلنطلق توصل علماء االعالـ إذل احلدود إذل
 (9)تسَت يف اذباىُت:

سكو وتدعيم بنائو، تعرب عن قضاياه داخل اجملتمع تعمل على سبا أولهما: وسيلة إيجابية:
 وتكشف عن ألواف الفساد واحملاباة واالضلراؼ وتسهم يف دفع عجلة التنمية .

اذا دل حيسن استعماذلا فقد تعمل على زبريب وتفتيت اجملتمع  ثانيهما: وسيلة سلبية:
فاف  وربطيم معنوياتو وتشوه شخصيتو الوطنية من خالؿ غرس قيم غريبة مناوئة لو، ولذلك

فهم وسائل االعالـ واستخدامها يصبح ضرورة للتعامل مع ىذه القوى اليت ديكن أف تكوف 
 قوى خَت تعمل لصاحل اجملتمع أو قوى شر تسهم يف تعطيل قواه.

وعلى ضوء ما تقدـ فاف الوظائف احلديثة لإلعالـ وفق ما يراىا بعض الباحثوف 
 (10):يتتنحصر يف اآل
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حيث أف وسائل االعالـ من خالؿ قيامها بتقريب ما ىو بعيد وتسهيل  توسيع اآلفاق: -1
 ما ىو قريب فإهنا ديكن أف تساعد على عبور اذلوة بُت اجملتمع التقليدي واحلديث.

فوسائل االعالـ زبلق طموحات اخلياؿ والتصورات لدى الشعوب   إثارة الطموحات: -2
ة، األمر الذي يبعث لديهم شعورا بعدـ كنتيجة لذلك يتفوؽ ويتجاوز اإلصلازات اجملتمعي
تغيَته حيث أنو بدوف إثارة الطموحات  الرضا عن الوضع القائم ويتولد لديهم الدافع إذل

ودوف حث األفراد على النضاؿ من أجل حياة كردية، ومن أجل التنمية الوظيفية فانو من غَت 
 احملتمل اف ربدث التنمية ادلرجوة .

فمن خالؿ وسائل االعالـ ديكن تأسيس معايَت سلوؾ  تماعية:تأسيس المعايير االج -3
 التنمية يف احلكم العاـ ومراقبة االضلرافات عن ىذه السلوكيات .

حيث جيب أف يتعلم أفراد الدوؿ النامية  المساىمة في التخطيط الوطني والقومي: -4
ت وادلناقشات مهارات جديدة واساليب جديدة للحياة حيث تنقل وسائل االعالـ ادلعلوما

فهم احلاجة إرل اخلطط واالتفاؽ عليها انطالقا من ىذه  اليت من خالذلا تصل األمة إذل
أف طرح القضايا العامة قد جلب االهتامات من جانب  الوظيفة حيث أشار أحد اخلرباء إذل

 الكثَتين بأف االعالـ قد احتل دور الربدلاف .
طاء معلومات ومعارؼ وإمنا ادلقصود ىو االعالـ ليس رلرد إع تشكيل االتجاىات: -5

تغيَت االذباىات وربريك مجاعات للعمل يف اذباه معُت لتحقيق األىداؼ ادلطلوبة أي أف 
وسائل االعالـ تبلور صورة ادلستقبل، صورة قادرة على دفع اإلنساف ألف يعمل ما جيب أف 

 يعمل وقادر على التغيَت اجملتمعي .
ن خالؿ ادلهارات والربامج الالزمة اليت يتم تعلمها حيث يتم أي م التدريب والتعليم: -6

 تدريب أفراد اجملتمع كل حسب رغبتو واختصاصو وفق خطة التنمية ادلطلوبة .
لكي حيدث االتفاؽ اجلماعي على القرار يتطلب ىذا تغيَتا  المشاركة في صنع القرار: -7

ذلذا فاف آليات االتصاؿ بُت الناس تعترب يف االذباىات وادلعايَت االجتماعية ادلسيطرة عليها و 
ومن ىذا ادلنطلق تقـو وسائل االعالـ بدور ىاـ يف ىذا اجملاؿ عن  ،العامل الرئيسي احلاكم

القادة وعن طريق  وعن طريق نقل الكلمة إذل ،طريق تغذية ادلعلومات من خالؿ ادلناقشات
 وارػػػػػػػديكنها أف تساىم يف توسيع دائرة احلالـ ػائل االعػػػػػػػإيضاح ادلسائل االجتماعية أي اف وس
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 السياسي ومن مث تتزايد فرص ادلشاركة الواعية يف عملية صنع القرار.
واإلعالـ منوط بو تكوين وتشكيل القناعات الفكرية لدى أفراد اجملتمع وذلك عن 

سبضي وسائل طريق نشر اآلراء واألفكار وادلواقف وإدخاذلا يف وعي الناس وتعزيزىا... ولكي 
اإلعالـ يف وظائفها ادلذكورة أعاله فإف األداء جيب أف يكوف من خالؿ ادلصداقية 
واالستقصاء الذكي لألحداث اليومية يف سياؽ يعطيها معٌت أف تكوف منربا لتبادؿ التعليقات 
والنقد، وإبراز صورة شلثلة للجماعات اليت يتشكل منها اجملتمع وعرض وتوضيح أىداؼ 

 (11)قيمو والتمكن من الوصوؿ إذل ادلعلومات.اجملتمع و 

إف ىذه الوظائف الرئيسية وادلساعدة تعمل على محل اجملتمع إذل بر األماف والتطور 
والتقدـ، ولكن جيب أف يكوف التحرؾ باالذباه اإلجيايب واالبتعاد عن االذباه السليب ذلذه 

برت مَتتوف { الذي يقوؿ: " قد الوظائف، واليت حذر منها الكثَت من الباحثُت أمثاؿ } رو 
تعمد وسائل اإلعالـ إذل نقل معلومات وأنباء تثَت الفتنة داخل الدولة أو نشر عداء قوة 
أجنبية أو زللية أو مناخ الصراع أو احلرب أو قد تعمد إذل خدمة أغراض حاكم أو مجاعة 

اجملاؿ يدعو إذل  زلددة شلن يهيمنوف على وسائل اإلعالـ."... و} روبرت مَتتوف { يف ىذا
انتقاء األفضل وادلناسب دلا يدور يف شبكات اإلعالـ من معلومات وأفكار متولدة من برامج 

 (12)منوعة وسلتلفة من حيث ادلصدر وادلضموف واذلدؼ.

ورلمل القوؿ أف اإلعالـ ػ بالنسبة للمجتمع اإلنساين ادلعاصر ػ أشبو ما يكوف جبامعة  
ومية ادلتجددة وادلتغَتة مع الظروؼ واحلداث، وادلتطورة بتطور كربى مفتوحة ذلا مناىجها الي

احلاجات واالىتمامات وادلتسعة باتساع الوعي العاـ والنشاط العاـ للمجتمع، وال شك أف 
اإلعالـ إذا استكمل مقوماتو ووسائلو الصحيحة وأحسن استخدامو وتوجيهو يف رلتمع ما  

 (13)هوض باجملتمع.كاف قوة دافعة كربى للبناء والتطور والن
 المحور الثاني

 مفهوم الرأي العام وخصائصو ووظائفو والعوامل المؤثرة في تكوينو
 :: مفهوم الرأي العاموالً أ

أصبح الرأي العاـ مصطلحا شائعا على ألسنة الكتاب والباحثُت، وكثَتا ما يذكره 
اصطالح الرأي العاـ أوؿ مرة  الساسة والصحفيوف، ويرد يف ادلناقشات الربدلانية، وقد استخدـ 



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقسه ملؤمتر العلني األول ا  

 

    511    
 

يف القرف الثامن عشر إباف الثورة الفرنسية على لساف وزير مالية لويس السادس عشر } جاؾ 
نكَت{، و ردبا كاف اصطالح الرأي العاـ من اخًتاع العصور احلديثة اليت تعددت فيها وسائل 

سبرات وكتب انتهاء التعبَت عن ىذا الرأي من صحف وإذاعة وتلفزيوف وسينما وندوات ومؤ 
باإلنًتنت، ولكن ليس معٌت ىذا أف الرأي العاـ دل يكن لو وجود يف العصور القددية، فقد  
كاف لكل عصر وسائلو اخلاصة يف التعبَت عن آرائو يف كل مشكلة من ادلشكالت اليت 

 (14)تواجهو أو األحداث اليت دير هبا.
 :المفهوم اللغوي للرأي العام

العاـ من كلمتُت مها الرأي والعاـ وكلمة الرأي لغة تعٍت:  يتكوف مصطلح الرأي
( يرى، رؤية، راء، الرائي، مرئي االعتقاد والعقل والتدبر والنظر والتأمل، ويقاؿ يف اللغة )رأى،

ورأى الشيء أبصره حباسة البصر، ورأى فالف رؤيا فيما يرى النائم، فالرؤية ادلشاىدة بالبصر 
  (15)ويعتقده. والرؤيا فيما يراه ادلرء

عمم( الكلمة عم )أما كلمة العاـ يف اللغة فتعٍت الشامل، وعكسو اخلاص، وجذر 
   (16)يعم عموما عاـ، وتقاؿ للعاـ من كل أمر.

وفيما خص الداللة االصطالحية للكلمتُت فإف ) كلمة رأي تعٍت االعتقاد أو االقتناع 
ال أف ىذا االعتقاد أو االقتناع ال يصل بوجهة نظر يؤمن الفرد بصحتها وإمكانية ربقيقها، إ

كما يقوؿ   -يف صحتو أو إمكانية ربقيقو إذل مرتبة احلقيقة أو اليقُت، أما كلمة عاـ فتعٍت 
مجاعة من عامة الشعب وتشَت ىذه الكلمة إذل قاسم مشًتؾ بُت أعضاء  -ىَتبرت بلومر

بة مؤثرة أو نس -اجلماعة دلصلحة أو مسالة تثَت اىتمامهم أو إذل موقف مشًتؾ بينهم 
 . (17)( يتصف بالعقالنية -منهم

ويف إطار ادلفهـو االصطالحي أو التعريفات فقد حظي الرأي العاـ بكم ىائل من 
ادرة من سلتلف ادلدارس والبيئات على مستوى العادل وسبيزت شأهناِ شأف التعريفات الص

التعريفات ادلتصلة بالعلـو اإلنسانية األخرى باختالؼ زوايا النظر غَت أهنا دل زبتلف حوؿ 
 جوىر ادلفهـو بالنسبة للرأي العاـ وفيما يلي يستعرض الباحث بعضا من ىذه التعريفات.

 لعاـ لو مفهوماف، مفهـو ذايت ومفهـو موضوعي.إذل أف الرأي ا شيفلييذىب 
فادلفهـو الذايت ىو: رأي عدد من األفراد ذبمع بينهم آماؿ وأىداؼ وتفكَت معُت. وأما 
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ادلفهـو ادلوضوعي فهو: الرأي الذي تبلور وظهرت معادلو ودخل يف رلاؿ الروح ادلوضوعية من 
احلياة االجتماعية والثقافية  عادات وتقاليد ويشغل الرأي العاـ دبفهوميو كل نواحي

والسياسية، ويتكوف من الروح ادلوضوعية االجتماعية، وبُت الرأي العاـ الضحل ادلتغَت الذي 
ينتج عن الروح ويتكوف من كل ما اكتسبو اجملتمع على مر التاريخ من أفكار قانونية وسياسية 

 (18)قيم وآماؿ.واجتماعية واقتصادية وتكتيكية وعلمية وفنية وخلقية ودينية و 
ويف معجم ادلصطلحات اإلعالمية فإف الرأي العاـ عرؼ بأنو "وجهة نظر أغلبية 
اجلماعة اليت ال يفوقها رأي آخر وذلك يف وقت معُت وإزاء مسألة تعٍت اجلماعة وتدور حوذلا 
ادلناقشة صراحة أو ضمنا يف إطار ىذه اجلماعة، وأف الرأي العاـ صورة من صور السلوؾ 

)اجلماعي( سبخضت عن مناقشة وجدؿ بُت أفراد متعددين تعنيهم ادلسألة اليت يتعلق  اجلمعي
هبا ىذا السلوؾ، أو ىذه ادلناقشة، ويتجهوف لتحقيق ىدؼ أو غاية مشًتكة، ويتأثروف يف 

 ( 19)ذلك باعتبارات وعوامل سلتلفة.
زء السائد، أو فيعرؼ الراي العاـ بأنو )ما يريده اجملتمع أو اجل جون ستيورات ميلأما 

ما ال يريده، ويعترب األمر احلاكم الذي يقود بصفة عملية القواعد اليت جيب مراعاهتا، وعدـ 
  (20)تعارضها مع القانوف الدورل أو الرأي(.

إذل تعريف الرأي العاـ بأنو )ميوؿ الناس ذباه قضية  دوبويذىب الباحث األمريكي 
الجتماعية نفسها وقد يصل اجملموع إذل تكوين معينة عندما يكونوف أعضاء يف اجملموعة ا

رأي عاـ عن طريق النقاش أي أف الرأي العاـ عنده ىو حاصل ضرب اآلراء الفردية ببعضها 
 (21)وىو رأي اجلماعة(.

يرى أف الرأي العاـ  الدكتور مختار التهاميومن التعريفات العربية للرأي العاـ فإف 
عب الواعية يف فًتة معينة، بالنسبة لقضية أو أكثر حيتدـ ىو )االذباه السائد بُت أغلبية الش

فيها اجلدؿ والنقاش وسبس مصاحل ىذه األغلبية أو قيمها اإلنسانية األساسية مسا 
  (22)مباشرا(.

فيعرؼ الراي العاـ بأنو )احلكم الذي تصل إليو  الدكتور محمد عبد القادر حاتمأما 
ك الرأي الذي ينتج عن ادلؤثرات وردود األفعاؿ اجلماعة يف قضية ما ذات أمهية، وىو ذل
 (23)ادلتبادلة بُت أفراد مجاعة كبَتة من الناس(.
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إذل القوؿ بأف الراي العاـ يف رلتمع ما ىو  الدكتور سمير محمد حسينويذىب 
، أو االعتقاد السائد، أو إمجاع اآلراء، أو موعة من الناس، أو الرأي الغالب)خالصة آراء رل

اجلماعي لدى غالبية فئات الشعب ضلو أمر ما أو ظاىرة أو موضوع أو قضية من االتفاؽ 
القضايا اجلدلية اخلالفية قد تكوف اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو تربوية أو 
فنية، كما قد تكوف ذات طابع زللي أو وطٍت أو إقليمي أو دورل، وأف تكوف ذات أمهية 

ع، ويثور حوذلا اجلدؿ، ويكوف ذلذا االمجاع قوة وتأثَت على القضية أو لدى معظم أفراد اجملتم
 (24)ادلوضوع الذي يتعلق بو(.

ىو ذلك الرأي  فالرأي الشخصي:. يقسم إذل الراي الشخصي والرأي اخلاصوالرأي 
الذي يكونو الفرد لنفسو يف موضوع معُت بعد تفكَت يف ىذا ادلوضوع وجياىر بو دوف أف 

فهو ذلك اجلزء من الرأي الشخصي الذي ال جياىر بو  أما الرأي الخاص:.. خيشى شيئا ..
الشخص أماـ الناس ولكنو حيتفظ بو لنفسو خشية أف يعرض نفسو للخطر وتظهر أمهيتو يف 

 (25)االنتخابات واالقًتاعات السرية.
ووفقا دلا تقدـ فإف الرأي العاـ الظاىر يرتبط أساسا باآلراء الشخصية ادلعرب عنها وما 
تصل إليو من اتفاؽ أو توافق بعد اجلدؿ أو النقاش حوؿ القضية زلل الرأي، بينما يسهم 
الرأي اخلاص يف إجياد ما يسمى بالرأي الكامن أو الباطن والذي يكوف يف بعض الواقف 

 رلريات األمور. أكثر تأثَتا على 
ومن خالؿ ما ورد من تعريفات وغَتىا من التعريفات ادلتعددة وادلتنوعة للرأي العاـ 

 (26)ديكن استخالص رلموعة من القواعد العامة اليت  ربكم الرأي العاـ وىذه القواعد ىي:
 الرأي العاـ موقف اختياري يتخذه ادلرء إزاء قضية مثَتة للجدؿ. -1
 فشرط الرأي العاـ ىو التعبَت عنو.أف يكوف ظاىرا  -2
يتصف بالديناميكية واحلركة، أي أنو استجابة دلعطيات احلياة ادلتنوعة، فهو بذلك  -3

 خيتلف عن العقائد اليت تتصف بالثبات واالستقرار.
الرأي العاـ نتاج اجتماعي لعملية اتصاؿ متبادؿ بُت العديد من اجلماعات واألفراد يف  -4

 ط وجوده اتفاقا موضوعيا كما يفًتض ادلناقشة العلنية دلوضوع الرأي العاـ.اجملتمع، ويشًت 
 يستمد الرأي العاـ شكلو من اإلطار االجتماعي الذي يتحرؾ بداخلو.  -5



 وصفية  ،  دراسة يف تشكيل الرأي العاو تأثري اإلعالو  

 

                                                                                                                       511         
 

إف الرأي العاـ ديثل آراء مجع كبَت من األفراد، وأف ىذه اآلراء تتصل بادلسائل ادلختلف  -6
آلراء ال سبارس تأثَتا على سلوؾ األفراد واجلماعات عليها وذات الصاحل العاـ، وأف ىذه ا

 السياسية احلكومية.
  :ثانيا: خصائص الرأي العام

كما تباينت وجهات النظر العلمية حوؿ ربديد مفهـو الرأي العاـ تباينت أيضا حوؿ 
ربديد اخلصائص ادلميزة لو، ونتج عن ىذا التباين كم ىائل من االجتهادات العلمية ادلقدرة 

 ذلإتلك التعميمات  واليت يصعب حصرىا يف ىذا احليز الضيق، ولكن ديكن اإلشارة ىنا إذل
وضعها بعض الباحثوف واليت تفيد من خصائص الرأي العاـ وقوانينو وسلوكياتو سواء يف حالتو 

  (27)اإلجيابية أو السلبية، وذلك على النحو اآليت:
رأي عاـ صريح يف حالة ظهور موضوع أو يتحوؿ الرأي العاـ الساكن أو الكامن إذل  -1

 قضية ذات اىتماـ واسع من قبل أفراد اجلمهور.
حيتاج الرأي العاـ إذل مطابقتو لرأي األغلبية وسبشيو معها، وتزداد قوتو ومنوه إذا اكتسب  -2

 رأي األغلبية. 
وعندما الرأي العاـ الفعلي ىو زلاولة للتقليل من التصادـ أو القلق أو خيبة األمل،  -3

يصعب التغلب على الظروؼ اليت أدت إذل ىذا التصادـ أو القلق أو خيبة األمل، يلجأ 
 الرأي العاـ لعملية التربير أو اإلبداؿ أو التعويض.

يتحقق التطابق واالتفاؽ بالنسبة للرأي العاـ عندما يعزو بعض الناس مصادر معارفهم  -4
أو عندما يفًتض بعض الناس أف اذباىاهتم واذباىاهتم إذل اآلخرين ) عملية االسقاط ( 

ومعارفهم ىي نفسها اذباىات اآلخرين ومعارفهم ) عملية التقمص ( أو عندما يكوف لدى 
 الناس مجيعا نفس ادلعلومات ادلتشاهبة بصورة عامة ) عملية التبسيط ( .

لدفع ديكن أف يكشف الرأي العاـ عن نفسو، أي أف يعرب عن نفسو، حينما تكوف قوة ا -5
كبَتة أو عندما يكوف التعبَت عن االذباه باألفعاؿ ذات نتائج طيبة أكثر   -أو العامل ادلؤثر  -

 من النتائج السيئة.
يتأثر الرأي العاـ ويتقرر باألحداث أكثر من تأثره بالكلمات ما دل تًتجم ىذه الكلمات  -6

 ا مقدما أو يتنبأ هبا.يف شكل أفعاؿ وأحداث، كما أنو يستجيب لألحداث أكثر شلا يشعر هب
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من احملتمل أف تؤدي األحداث القوية غَت العادية إذل ربويل الرأي العاـ من طرؼ نقيض  -7
إذل الطرؼ اآلخر، وذلك بصفة مؤقتة، وال يصبح الرأي العاـ مستقرا إال إذا نظر إذل ما 

 يتعلق هبذه األحداث نظرة فاحصة دقيقة.
ية ػ وكذلك األوصاؼ العامة لألحداث ػ متمتعة بأقصى تكوف القضايا وادلقوالت الكالم -8

قدر من األمهية عندما يكوف الناس على استعداد لتقبل ما يوحى إليهم من مصدر مطلع 
 موثوؽ بو يسعوف إليو ليفسر ذلم ما يغمض عليهم.

يتحوؿ الرأي العاـ الباطٍت إذل رأي عاـ ظاىري مفصحا عن نفسو يف حالة ازدياد وزف  -9
 القضية وقوهتا، واحتماؿ أف يؤدي ظهور الرأي العاـ إذل نتائج إجيابية واضحة وقوية.

ال يستمر الرأي ذباه قضية أو أي موقف مثارا لفًتة طويلة مادل يشعر األفراد الذين  -10
م تتأثر يشكل واضح، أو مادل تساعد األحداث التالية يف تدعيم الرأي ديثلونو أف مصاحله

 الذي أثَت أصال بواسطة الكلمات.
على أساس ادلصاحل الذاتية، وال يبقى  -من الناحية النفسية  -يتحد الرأي العاـ  -11

منفعال مدة طويلة إال إذا شعر الناس أف مصاحلهم الذاتية مهددة باخلطر، فاألحداث 
يتوقف تأثَتىا على درجة وضوح العالقة بينها وبُت  -أو أي مثَت آخر  -مات والكل

 ادلصلحة الذاتية .
ليس من السهل تغيَت الرأي الذي يتعلق أو يتصل بادلصاحل الذاتية، وعندما يكوف  -12

ىناؾ مساس بادلصاحل الذاتية فإف الرأي العاـ يف اجملتمعات الدديقراطية يسبق السياسة الرمسية 
 .يرجحوو 

كلما ازدادت درجة التعليم ازداد الوعي العاـ واإلدراؾ الشامل ألبعاد ادلوضوع أو   -13
 القضية، شلا يساعد على تقوية الرأي العاـ ودعمو، وبالتارل ال يسهل خداعة.

 الرأي العاـ شديد احلساسية للقضايا واألحداث اذلامة . -14
ليس من الضروري اف يعرؼ الرأي العاـ إمكانية حل أو مواجو ادلشكلة أو القضية  -15

 اليت تشغلو .
حيتفظ الناس بآراء كثَتة ،ويقدروف على تكوين اآلراء بسهولة أكثر فيما يتعلق  -16

 باألىداؼ وليس األساليب الضرورية لبلوغ ىذه األىداؼ .
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امة إذل إصابة الرأي العاـ بالالمباالة، كما يؤدي عدـ اىتماـ اجلمهور بالقضايا الع -17
 يظل الرأي العاـ يف غفلة عن ادلطالب العامة الوطنية .

يف ادلواقف احلرجة تكوف درجة حساسية األفراد كبَتة لقدرة القيادة والكفاءة، فإذا   -18
كانت ثقتهم فيها كبَتة فأهنم يصبحوف على استعداد لتخويلها سلطات وصالحيات اكرب 

تلك اليت تعطي ذلا يف الظروؼ العادية، أما إذا دل تتوفر ىذه الثقة فإنو يكوف ىناؾ تردد من 
 يف ذلك بدرجة اكرب من الًتدد يف الظروؼ العادية.

ال يًتدد األفراد يف قبوؿ قياـ قادهتم بازباذ القرارات إذا توافر لديهم الشعور بأهنم  -19
ات، ويكوف الرأي العاـ يف ىذه احلالة اقل يف صنع ىذه القرار  -بطريقة ما  -يشاركوف 

 اعًتاضاً على قياـ القيادة بازباذ قرارات ىامة .
أو موضوع ما نتيجة قلة اىتمامات اجلماعة يف ىذه  ،يضعف الرأي العاـ ضلو قضية ما -20

 القضية أو ادلوضوع .
افياً فإف احلقائق أو غَت زلدد ربديداً ك ،عندما يكوف الرأي العاـ خاصاً بأغلبية بسيطة -21

 والبيانات ادلوضوعية تساعداف على انتشاره وقبولو بشكل واسع وسريع .
تؤدي األحداث ذات األمهية غَت العادية إذل تأرجح الرأي العاـ بشكل مؤقت، وال  -22

 يستقر الرأي العاـ حىت تصبح نتائج ىذه األحداث واضحة بدرجة كافية .
ت احلرجة أكثر حساسية بالنسبة لكفاءة وقدرة قادتو ،فإذا  يصبح الرأي العاـ يف األوقا -23

كاف يثق يف قادتو يصبح أكثر استعدادا لالعتماد عليهم يف ربمل ادلسؤولية، أما إذا كاف ال 
 .يثق فيهم فأنو يصبح أقل تسازلاً إزاءىم

فرصة التعليم واإلعالـ الطيب، وساد اجملتمع  -يف جو من احلرية  -إذا أعطى الشعب  -24
جو من الدديقراطية احلقيقية ، وكانت البيانات متوفرة فإف ذلك من شأنو أف جيعل الرأي العاـ 
أكثر قوة ذباه ادلصلحة العامة ويزداد محل األفراد على ادلوافقة على اآلراء ادلوضوعية اليت 

 يبديها اخلرباء ويطرحوهنا .
يكوف لدى األفراد آراء كثَتة، كما أهنم يستطيعوف تكوين مثل ىذه اآلراء عادة ما  -25

بالنسبة لألىداؼ بينما تكوف ىذه اآلراء زلدودة وأصعب يف تكوينها بالنسبة  للطرؽ الالزمة 
 لتحقيق ىذه األىداؼ.
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 يتشابو الرأي الفردي يف انو يتلوف ويتأثر بالرغبات، وعندما يقـو الرأي على الرغبات -26
ويتعلق هبا بدرجة أكرب من استناده إذل البيانات فإنو يصبح أكثر عرضة إذل التقلب مع 

 األحداث .
بالثبات، فإف كثَتًا من ضروب  -دائمًا  -على الرغم من اف الرأي العاـ ال يتصف  -27

عدـ الثبات تكوف أكثر وضوحًا شلا ىي عليو يف احلقيقية عندما يتم إدراؾ األطر العامة 
ع، وعندما يتم اكتشاؼ ادلستويات األساسية للحكم وسبييزىا عن تلك اليت استمدت للمرج

 منها اآلراء . 
يتأثر الرأي العاـ دبقدار ما يعلنو الباحثوف من نتائج االستقصاءات عن القضايا اليت  -28

 هتم الرأي العاـ. 
ساسي على حُت تكوف ىنالك رغبة يف تلوين الرأي العاـ، ويكوف مؤسسًا بشكل أ -29

، فمن احملتمل اف يتأرجح ىذا الرأي تأرجحاً  يسو على ادلعرفة واإلعالـالرغبة أكثر من تأس
 كبَتاً وخاصة بالنسبة لألحداث .

كلما كاف الرأي العاـ عليمًا دبجريات األمور، كاف أقدر على الفهم واحلكم الصحيح   -30
 على ادلوضوعات .

 االذباه والصالبة واالتساع والعمق . األبعاد النفسية اذلامة للرأي ىي -31
 :: وظائف الرأي العامثالثاً 

 (28)ديكن النظر إذل وظيفة الرأي العاـ من زاويتُت مها:
فالرأي العاـ ديثل تفاعالت مستمرة بُت  :زاوية تتعلق باألفراد والجماعات أنفسهم -1

ينعكس على السلوؾ  سلتلف التيارات واآلراء واالذباىات ادلتصارعة يف اجملتمع، والذي
الفردي واجلماعي تعديال وتغيَتا وصوال إذل حالة من االنسجاـ يف البيئة العامة، واستجابة 
حلاجات اجملتمع ادلختلفة، وبذلك يتوسع أفق األفراد واجلماعات وتتوضح األىداؼ وادلصاحل، 

ء األصغر، وينفتح البعض على البعض اآلخر، ويتحرر من الفردية الضيقة ودائرة االنتما
وصوال إذل األىداؼ العامة، كما أف ىذا التفاعل واالنفتاح يوقظ الكثَتين من عدـ االكًتاث 
بالقضايا العامة، وبذلك تذوب الفوارؽ العرقية والطائفية والطبقية وتوحد الصفوؼ إذل آفاؽ 

 إنسانية عالية.
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ركة النظاـ السياسي، يعمل الرأي العاـ عمل ادلوجو حل :زاوية تتعلق بالنظام السياسي -2
فهو يقدـ الدعم والتأييد حُت تكوف تلك احلركة متسمة بادلشروعية، كما يعمل عمل ادلعدؿ 

 وادلغَت حُت تكوف احلركة غَت منسجمة مع ادلصاحل العامة.
ال يعد الرأي العاـ ضروريا فقط لبقاء النظاـ السياسي وسبتعو بالفعالية، بل ىو أيضا 

اـ، وىذا ما ينسجم مع فكرة أف تكوف السلطة وبالتارل النظاـ دبثابة ضروري خللق ىذا النظ
التعبَت عن اإلرادة العامة للمواطنُت، واإلرادة العامة ليست إال صورة من صور الرأي العاـ 

 الشاملة.
والرأي العاـ يرعى ادلثل االجتماعية ويدعم القيم األخالقية للمجتمع، فالشعب الذي 

وأخالقية يرفض اخلروج عليها ألهنا سبثل الفضائل وادلمارسات احلقة،  لو جذور قيمية دينية
 ويرفض أية زلاوالت النتهاكها بأية وسيلة من الوسائل.

 (29):يف اآليتوظائف الرأي العام  ديكن إجياز
يعترب الرأي العاـ أداة من أدوات ضبط السلوؾ االجتماعي  الضبط االجتماعي: -1

ية دبا تتسم بو من معايَت وعادات وتقاليد، فهو يساىم يف ربديد واالنصياع للنظم االجتماع
أو ذبديد أو تبديد ادلعايَت االجتماعية، ويضع القوانُت والدساتَت ويلغيها، وىو يعرب عن 
رغبات اجلمهور، والرأي العاـ قوة كبَتة تصدر حكمها يف احلاؿ على السلوؾ الذي ينتهك 

 ؽ أو التقاليد أو القانوف.حرمة ادلعايَت االجتماعية واألخال
ودعم اخللقية وتشاركو يف ىذا الصدد القوة اليت تضع احلق  رعاية المثل االجتماعية: -2

 وربقو والعادات والتقاليد اليت سار عليها الشعب على مر العصور واألجياؿ.
ة ودفعها ضلو القضايا ادلهمة وىو ينشط اىتماـ أفراد اجلماع إذكاء الروح المعنوية: -3

وجيعل منهم قوة ملتحمة رلتمعة وراء القضايا العامة يف وسط آمن اقتصاديا وصحيا ونفسيا 
 يعطر جوه االجتماعي عبَت احلرية والدديقراطية.

وىي إثارة الرأي وهتيئتو لتقبل تغيَت ما أو هتيئتو  التعبئة االجتماعية الجماىيرية: -4
إلصدار قانوف ما أو تعديل ما، وىذه التعبئة ضرورية إلصلاح عملية تقبل التغيَت، إف عدـ 
حشد الرأي العاـ لكسب التغيَت ديكن أف يؤدي لنتائج غَت مرضية بصانع القرار وديكن أف 

اىَتي شلا يضعف من الثقة ادلتبادلة بُت يولد ذلك السخط واالستياء الشعيب والرفض اجلم
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اإلدارة العامة واجلمهور، وقد تكوف التعبئة والتهيئة عن طريق الربامج احلوارية اإلذاعية أو 
التلفازية ادلباشرة أو ادلقاالت أو استطالعات اإلنًتنت أو الندوات واحملاضرات وملتقيات 

 الفكر.   
يؤدي الرأي العاـ ادلناىض أو الرافض   ساني:تحسين الذوق واألخالق والسلوك اإلن -5

ألحد مظاىر اجملتمع الشاذة إذل خلق مناخ لطرد ىذه الظاىرة وزلاربتها اجتماعيا، شلا يؤدي 
إذل عزؿ ادلؤيدين ذلا ونبذىم عن اجملتمع، وىذا قد يؤدي إذل تعديل سلوؾ مؤيدي الظاىرة 

تتعارض مع قيم اجملتمع اليت محاىا الرأي العاـ ادلرفوضة أو اإلقالع عنها أو تركها ونبذىا ألهنا 
 ودافع ضد تشويهها.

يؤثر الرأي العاـ بازباذ القرارات السياسية وينيب شلثلو  الوظيفة السياسية للرأي العام: -6
الشعب عن ناخبيهم شلا يكونوف رأيا شعبيا حيدد ادلوافقة أو الرفض لكثَت من القرارات أو 

 اآلراء ادلطروحة.
إف موظفي العالقات العامة يف ادلؤسسات االنتاجية والصناعية  ظيفة االقتصادية:الو  -7

واالستثمارية يقوموف على استمالة الراي العاـ وكسبو بشىت الطرؽ ادلتاحة لًتويج بضاعة ما 
أو الوقوؼ على آراء العمالء والزبائن واجلمهور من سلعة ما أو خدمة ما وكل تلك األمور 

 ي العاـ ومدى تأثَته ومدى قوتو يف ربريك عجلة االقتصاد.من فعاليات الرأ
 :: العوامل المؤثرة في تكوين الرأي العامرابعاً 

تعترب عملية تكوين الرأي العاـ من العمليات ادلعقدة اليت سبتد جبذورىا يف رلاالت 
ية سلتلفة، حيث يتكوف الرأي العاـ ويتشكل نتيجة التفاعل بُت رلموعة من العوامل النفس

واالجتماعية والفسيولوجية والوظيفية ادلتداخلة، حبيث ديارس كل منها أثره يف تكوين وتشكيل 
الرأي العاـ وقد تعددت اذباىات الباحثُت والدارسُت ادلهتمُت بالرأي العاـ يف ربديد تلك 
العوامل ونسبة حملدودية ادلساحة البحثية يف ىذه الورقة سيعرض الباحث أىم العوامل 

 (30)ونات اليت تشكل قواسم مشًتكة بُت االذباىات ادلختلفة واليت تتمثل يف:وادلك
ويقصد باجلماعة يف حبوث الرأي العاـ أهنا رلموعة من األفراد ينتموف إذل  :الجماعة -1

ىيئة واحدة كاألسرة أو ادلدرسة أو النقابة، وقد يزداد حجم اجلماعة فتشمل الوطن كلو وقد 
 ره.تتسع لتضم العادل بأس
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رقابة على شلارسات وسلوكيات األفراد واجلماعات  -بوجو عاـ  -ديارس الدين  :الدين -2
يف سلتلف مناحي احلياة دبا ينظمو من عبادات ومعامالت وأخالؽ وعقائد تستمد قوهتا من 
التشريع اإلذلي، شلا جيعل اجلماعة تستند يف إطالؽ سائر أحكامها على القضايا وادلواضيع 

على القيم الدينية كمعايَت ترجع إليها عند إصدار الرأي يف كل ما يواجهها من  وادلشكالت
 مسائل سياسية واجتماعية واقتصادية. 

العادة ظاىرة اجتماعية تتعلق بأفعاؿ الناس، ويشتق وجودىا  :العادات والتقاليد والقيم -3
لقائية ال تصدر عن من الفطرة االجتماعية، فهي ضرورة اجتماعية تصدر عن اجملتمع، وىي ت
 سلطة معينة تصنعها وتنفذىا وتسهر عليها، وإمنا دعاماهتا قبوؿ الناس ذلا.

أما التقاليد فتعٍت لغويا العادات ادلتوارثة اليت يقلد فيها اخللف السلف، وىي اليت 
يقدسها الناس عادة وإف بدا فيها ما دل يفهم سببو وما ال يقره العقل سباما، وىي عنصر مهم 

 السلوؾ والًتبية، وسبتاز التقاليد بأمور ثالثة: االستقرار واالستمرار واالحًتاـ.يف 
وللقيم أمهيتها يف تكوين الرأي العاـ ألهنا مصدر لتشكيل سلوؾ الفرد وتعاملو 
االجتماعي، فهي ادلعايَت اليت يستخدمها أفراد اجلماعة يف احلكم على السلوؾ السوي وغَت 

 عايَت ما ىو مقبوؿ أو مرفوض يف اجملتمع.السوي، كما أهنا ربدد م
األسرة ىي رلموعة األفراد الذين يرتبطوف معا برباط الزواج أو القرابة ويعيشوف  :األسرة -4

معا يف تفاعل وتتكامل أدوراىم يف مسكن واحد، وذلك على أساس من عالقات الدـ أو 
ادلهمة يف تكوين الراي  القانوف أو العرؼ، وتسهم األسرة كإحدى ادلؤسسات االجتماعية

 العاـ، ألف التأثَتات ادلكتسبة يف ادلراحل األوذل من العمر تكوف ذات تأثَت قوي وشبو دائم. 
عملية التنشئة االجتماعية أو التطبيع االجتماعي ىي عملية تعلم  :التنشئة االجتماعية -5

طفال فمراىقا فراشدا  وتعليم وتربية، قوامها التفاعل االجتماعي، وهتدؼ إذل إكساب ادلرء
فشيخا سلوكا ومعايَت واذباىات مالئمة ألدوار اجتماعية معينة، سبكنو من مسايرة مجاعتو 

 وموافقتها، وتكسبو الطابع االجتماعي، وتيسر لو االندماج يف احلياة االجتماعية. 
للقياـ  تلعب الثقافة دورا مهما يف تكيف األفراد واجلماعات وهتيئتهم :التراث الثقافي -6

بأفعاؿ، واالستجابة ألفكار معينة، ربدد سلوكهم اجلماعي ويسهم الًتاث الثقايف يف تكوين 
 اـ وتشكيلو طبقا دلا ينطوي عليو من عادات ومواقف واذباىات ذات صفة مشًتكةػػػػػػالرأي الع
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 بُت أفراد اجملتمع. 
تؤثر ادلؤسسات التعليمية من ادلدارس وادلعاىد واجلامعات من  :المؤسسات التعليمية -7

خالؿ عملية االتصاؿ الشخصي ادلباشر يف ربديد أمناط سلوؾ األفراد وتكوين آرائهم 
واذباىاهتم تربويا ونفسيا، فالتعليم يعمل على زيادة مستوى وعي األفراد، فضال عن اكساهبم 

لعامة وادلتخصصة، ودبا يسهم برفع نسبة تفاعل القدر ادلناسب من ادلعارؼ وادلعلومات ا
 األفراد يف اجملتمع.

أصبحت وسائل اإلعالـ من ضرورات احلياة، وىي دبثابة حلقة الوصل  :وسائل اإلعالم -8
بُت كل مؤسسات وقومات ومكونات البناء االجتماعي، وعلى عاتقها تقـو عمليات شرح 

إذ تؤدي وسائل اإلعالـ دورا بالغ األمهية وتقدمي ما لدى كل مؤسسة اجتماعية لألخرى، 
واخلطورة يف تكوين الرأي العاـ وتشكيلو، ويف تعبئة اجلماعات وحشدىا حوؿ أفكار وآراء 

 واذباىات معينة، مهما كانت ىذه اجلماىَت متباعدة جغرافيا أو غَت متجانسة دديوغرافيا. 
ل الدولة يف تكوين الرأي العاـ تؤثر األوضاع السياسية القائمة داخ :النظام السياسي -9

هبا، فالنظاـ القائم على التسلط واالستبداد حيـر الناس من التعبَت عن الرأي، ويقود إذل 
، شلا يؤدي إذل بروز رأي عاـ ) كامن ( جير إذل الفوضى  انعداـ الثقة بُت احلاكم واحملكـو

لعاـ جيد لو مناخا من احلرية وعدـ االستقرار، أما يف ظل األنظمة الدديقراطية  فإف الرأي ا
والفاعلية ويكوف رأيا عاما ظاىرا غَت مستًت، وتساىم نقاشات الرأي العاـ يف اجملتمع احلر 

 بإرساء شلارسات وسلوكيات متقدمة ومتطورة. 
إف تعدد األحزاب جيسد وينظم األفكار واالذباىات ويؤكد حرية  األحزاب السياسية: -11

 اة السياسية داخل الدولةالفكر والرأي وينشط احلي
تعد األحداث اليومية يف أي رلتمع من العوامل ادلهمة يف تكوين  :األحداث الجارية -11

الرأي العاـ وتشكيلو باعتبارىا نتاج قوى متفاعلة داخل اجملتمع، تقرر وربدد السلوؾ والرأي 
عن القومية أو احمللية  العاـ وترتبط قوة األحداث بنوعيتها حيث خيتلف تأثَت األحداث العادلية

 أو النوعية اليت زبص فئة زلددة من الرأي العاـ. 
ىو الشعور الذي يرتبط بالرأي العاـ الوطٍت، أي على مستوى  :الشعور الوطني -12

الوطن كلو، دوف التخصيص، على قضية زللية أو نوعية ما، كما يؤثر الشعور الوطٍت يف 
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الصبغة الوطنية، ففي حاؿ تعارض ادلواقف مع  تشكيل الرأي العاـ ذباه القضايا ذات
ادلصلحة الوطنية يتحوؿ الرأي العاـ بسرعة ضلو األىداؼ وادلصاحل الوطنية ألف الشعور باحلس 

 الوطٍت يؤثر ويتأثر بالقضايا الوطنية اليت تؤثر دبجملها على اذباىات الرأي العاـ.
ذي يتقبل الناس أحكامو ومشاعره ىو الشخص ال ليندمانالزعيم كما يعرفو  :الزعماء -13

باعتبارىا أساسا للعقيدة والسلوؾ، فالزعامة ىي قيادة اجلماىَت والتأثَت يف أفكارىا واذباىاهتا 
والقدرة على تعبئتها والتحكم بتوجهاهتا والقدرة على احلصوؿ على ثقتها حبيث يغدو الزعيم 

 أمل األمة ورجاءىا يف مواجهة ما يعًتضها من عقبات.
لزعماء ىم أحد العناصر ادلكونة للرأي العاـ سواء يف اجملاؿ السياسي أو االقتصادي وا

أو االجتماعي أو ادلهٍت أو الديٍت وسواء على ادلستوى الوطٍت أو احمللي، زكاما زادت قدرة 
 القادة والزعماء وكفاءهتم ازدادت درجة تأثر الرأي العاـ هبم. 

شخاص الذين يؤثروف على اآلخرين عن طريق قادة الرأي ىم األ :قادة الرأي -14
االتصاؿ ادلباشر أو غَت ادلباشر، يوما بعد يـو يف الشؤوف ادلتعلقة بازباذ قرار أو تكوين رأي 
وال يشًتط أف يكوف ىؤالء ىم الرؤساء يف اجلماعة أو أصحاب ادلراكز واجلاه وادلكانة 

 من قادة الرأي. الرفيعة، فكل طبقة يف اجملتمع ذلا فيما يبدو مجاعتها
وأضافت اذباىات حبثية أخرى االتصاؿ ادلواجهي وادلعتقدات واالذباىات وادليوؿ 

 (31)وادلعرفة والشائعات كعوامل اضافية تؤثر يف تكوين وتشكيل الرأي العاـ.
 المحور الثالث

 العالقة بين اإلعالم والرأي العام
كما تشاء   -لعاـ وتشكيلو إف وسائل اإلعالـ تؤدي دورا كبَتا يف تكوين الرأي ا

من خالؿ عرض اآلراء ادلختلفة بقضية ما وايصاؿ ادلعلومات ادلتعلقة هبا إذل اجلمهور  -أحيانا
 ادلهتم هبذه القضية.

وإعالـ ودلا كانت وسائل اإلعالـ )إذاعة وتلفزيوف وصحافة ومطبوعات وإنًتنت 
على آراء الناس وتوجيو ميوذلم  ( تتمتع بقدرة فائقة يف التأثَتإلكًتوين وفضائيات وغَتىا

واذباىاهتم الوجهة ادلخطط ذلا فإف استثارة الرأي العاـ تصبح أمرا واقعا )فقد تتبٌت وسائل 
اإلعالـ نفسها وجهات نظر زلددة يف ادلوضوعات ادلطروحة تقدمها يف زوايا التحليالت 
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ى نطاؽ واسع، وقد اظهر وتؤثر هبا على ادلتلقُت وىذا يقود يف النهاية إذل تبادؿ الرأي عل
البحث اإلعالمي أف طرح القضايا عرب وسائل اإلعالـ ومناقشتها يدفع بادلتلقُت إذل متابعة 

 (32)وسائل اإلعالـ بقصد االطالع من خالذلا على معلومات جديدة.
وىنا يري الباحث ويف ظل ادلنعطفات اخلطَتة اليت سبر هبا رلتمعاتنا اإلسالمية والعربية 

ا الراىن، وما تعانيو على كافة األصعدة من قضايا ومشكالت، سواء كانت سياسية يف وقتن
أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو أمنية أو غَتىا فإف اختالؼ وسائل اإلعالـ احمللية يف 
درجة تبٍت وكيفية معاجلة ىذه القضايا وادلشكالت يعد ظاىرة صحية إذا ما تشبع دببدأ 

اعية والوطنية، وذلك ألف اتساع واختالؼ وجهات النظر حوؿ قضية ما ادلسؤولية االجتم
سيؤدي إذل ظهور احلقيقة وكذلك ادلقًتحات الفاعلة وادلسؤولة للحل، ويأيت تأكيد الباحث 
ىنا على مبدأ ادلسؤولية االجتماعية والوطنية يف ادلمارسة اإلعالمية على مستوى اإلعالـ 

ربسبا للمعاجلات السالبة وادلغرضة اليت قد تقـو هبا بعض  احمللي لكل رلتمع من رلتمعاتنا
وسائل اإلعالـ الدولية لذات القضايا وادلشكالت خدمة دلصاحلها أو دلصاحل من يقف وراء 

 سبويلها.  
وعند احلديث عن دور اإلعالـ يف تشكيل الرأي العاـ فال بد من استذكار نظرية العاـ 

الـ ىو التعبَت ادلوضوعي لعقلية اجلماىَت وميوذلا واذباىاهتا، األدلاين ) أوتوغريت( من أف اإلع
اإلعالـ لو تارخيو ويف تفسَت )التعبَت ادلوضوعي( يوضح الدكتور عبد اللطيف محزة يف كتابو )

( أف التعبَت ادلوضوعي ىو التعبَت القائم على احلقائق واإلحصاءات واألرقاـ من ومذاىبو
إلعالـ أف يكوف تعبَتا ذاتيا من جانب الكاتب أو رجل الواقع وكما ىو الواقع وليس ا

اإلعالـ أيا كانت صفتو أو مهنتو ومعٌت ىذا أف ادلعلومات اليت يعرضها اإلعالـ للناس جيب 
أف تنبع من واقع الناس أنفسهم وتنسجم مع عقليتهم لكي يتم إدراكها وفهمها وجيب أف 

   .(33)تكوف طبعا صحيحة
الرأي العاـ فإف الرأي العاـ بدوره يؤثر يف الرسالة اإلعالمية وكما يؤثر اإلعالـ يف 

اجلماىَتية، من حيث ربديد شكلها ومضموهنا، حيث يرى بعض ادلختصُت باإلعالـ أف 
وسائل اإلعالـ اجلماىَتي كثَتا ما تعرض وتعاجل القضايا السياسية واالجتماعية وغَتىا من 

مهور ادلستهدؼ وتوقعاتو، أي أف الرأي العاـ القضايا دبا يتفق مع رغبات واذباىات اجل
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الوطٍت ىو الذي يضع احلدود وادلعادل على شكل وطبيعة الرسائل اإلعالمية للوسائل 
 اإلعالمية ادلختلفة. 

، فإذا كاف ىناؾ كثَت من العوامل اليت تساىم يف تكوين الرأي  ويف إطار ىذا ادلفهـو
، فإف الرأي العاـ ال يتأثر بالعوامل ادلكونة لو فقط، العاـ، ومن ىذه العوامل اإلعالـ والدعاية

وإمنا يؤثر فيها أيضا، وشلا يدؿ على أمهية الرأي العاـ يف ربديد شكل الرسالة اإلعالمية 
ومدى تفهم ادلستقبل ذلا، أف ادلستقبل ال دييل إال إذل الشكل االتصارل اإلعالمي الذي 

راسات األوقات ادلفضلة لالستماع، والتعرؼ يتناسب مع ميولو وأىوائو، ومن ىنا كانت د
على األلواف األكثر جاذبية لدى ادلشاىدين، والوقوؼ على الدراسات النفسية اخلاصة 
بالقراءة واذباه العُت، واألوضاع األكثر راحة للقارئ، تلك النظريات اليت تبٌت عليها كلها 

ت اإلخراج الصحفي ورسم أسس رسم األشكاؿ االتصالية سواء مطبوعة وتتمثل يف عمليا
ادلاكيتات، أو مسموعة وتتمثل يف ادلؤثرات الصوتية واختيار ادلوسيقى وطرؽ كيفية األداء 
وضلو ذلك، أو مرئية وتتمثل يف اختيار ادلشاىد واأللواف واإلخراج والديكور واإلضاءة والطرؽ 

، أو مزج الصور مع بعضها، الفنية ادلختلفة يف اختيار اللقطات ادلكربة أو اجلانبية أو اخللفية
أو تركيب أكثر من صورة إلعطاء خلفية للًتكيز على مشهد يف احلاضر أو التذكَت دبشهد يف 
ادلاضي، أو اإلحياء بشيء يف ادلستقبل، وكل ما حيدث من ذلك من عمليات فنية إبداعية 

اىَت واذباىاهتا متطورة ومتجددة دائما، ىذا التطور وىذا التجديد يتم بناء على دراسات اجلم
 (34)وآرائها، وىذا يدؿ على أمهية الرأي العاـ يف ربديد شكل الرسالة اإلعالمية اجلماىَتية.

وباإلشارة إذل ما ذىب إليو إبراىيم إماـ بقولو إف االتصاؿ اإلعالمي جيب أال يقـو 
ن الرأي فقط بوظيفة التأثَت على الرأي العاـ، وإمنا ال بد من أف يكوف مبنيا على أساس م

العاـ واالىتماـ بو، فال بد من عدـ إغفاؿ القيمة التأثَتية للرأي العاـ يف رلاؿ ربديد شكل 
ومضموف الرسائل االتصالية اإلعالمية، وذلك يف كافة ادلراحل ادلتصلة بالعمليات التخطيطية 

االىتماـ والتنفيذية ادلتعلقة هبذه الرسائل، حيث أف االىتماـ بالرأي العاـ يدؿ أيضا على 
 ادلهٍت بالقضايا وادلشكالت اليت يعاين منها اجملتمع.

ويرى الباحث أف ذلك ينسجم مع الرباط الوثيق والقوي الذي يربط بُت اإلعالـ 
وعملية بناء وتطور اجملتمع، ومدى تأثر اإلعالـ بادلكونات ادلادية وادلعنوية للمجتمع، تلك 
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السياسات اإلعالمية للمؤسسات اإلعالمية ادلكونات اليت تتدخل بصورة واضحة يف رسم 
ويف ربديد األىداؼ من العملية اإلعالمية، بل ويف ربديد شكل ومضموف ادلادة اإلعالمية 
ذاهتا، ويف تسخَت كل اإلمكانات واألجهزة والوسائل واألساليب ادلتصلة بعملية االتصاؿ 

 اإلعالمي اجلماىَتي خلدمة ىذه األىداؼ. 
 المحور الرابع

 ير اإلعالم في مجال تشكيل الرأي العامتأث
يقصد الباحث بالتأثَت ىنا التغيَت الذي حيدث يف سلوؾ اإلنساف نتيجة بعض 
ادلعلومات اليت يستقبلها من وسائل اإلعالـ ادلختلفة وتؤثر على سلزونو ادلعريف من قيم 

آراء ويتصرؼ ومعتقدات وأفكار ومعارؼ ومهارات وخربات وذبارب ومعلومات وذبعلو يتبٌت 
 بطريقة سلوكية زبتلف عما كاف عليو قبل تعرضو ذلذه ادلعلومات.

إف دراسة تأثَتات اإلعالـ على اجلمهور ادلتلقي مسألة شائكة وصعبة جلملة اسباب 
 (35):منها

مشكلة األعداد الغفَتة اليت سبثل اجلمهور الذي يتلقى رسائل اإلعالـ فهذا اجلمهور غَت  -1
متجانس يف األعمار والقدرات واالىتمامات والثقافات شلا حيد من قدرة اإلعالمي على 

 إعداد رسائل ترضي كل ىذه األذواؽ.
ال يسمح للمرسل غياب الرجع )رجع الصدى( أو تأخره يف عملية االتصاؿ اجلماىَتي  -2

بأف يضبط رسالتو لتناسب اإلطار ادلرجعي للمتلقي أو ذبيب على أسئلتو الطارئة بصورة 
 فورية.

انتباه ادلتلقي يكوف أحيانا مشتتا وغَت مركز إما أف يكوف الفرد مستلقيا أو مسًتخيا أو  -3
ف مثال وعلى عكس مغمض العينُت أو مشغوال بأمور أخرى أثناء تلقيو رسائل الراديو والتلفزيو 

 االتصاؿ ادلباشر ادلواجهي الذي حياوؿ فيو الفرد الًتكيز وادلتابعة.
االتصاؿ اجلماىَتي نفسو قد يتسبب يف تنبيو دفاعات ادلتلقي وحفزىا للوقوؼ موقفا  -4

حذرا إذا ما أحس ادلتلقي أف اإلعالـ يسعى إذل إقناعو بتبٍت وجهة نظر جديدة مغايرة 
 دلعتقده وأفكاره.

 اؿ دل يقف مكتوؼ األيديػػػػػػػػاط البحثي يف ىذا اجملػورغم ىذه الصعوبات إال أف النش
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أو مستسلما حيث اجريت العديد من الدراسات والبحوث التجريبية والتطبيقية على سلتلف 
الوسائل اإلعالمية، واليت اختربت ىذه الفرضية وحولتها إذل واقع ملموس بالشواىد واألدلة، 

ثل ىذه الدراسات مستمرة ومتجددة يوما بعد يـو على مستوى الدراسات وال زالت م
العلمية يف اجلامعات وادلعاىد أو حىت مستوى البحوث احلرة وادلهنية على الرغم من وجود 
بعض االذباىات العلمية اليت ترى أهنا تعترب غَت كافية لصياغة نظرية علمية واضحة ادلعادل 

ي العاـ، ولكن بالرغم من ذلك ال يستطيع أحد أف ينكر أف مثل عن اإلعالـ وتأثَته يف الرأ
ىذه الدراسات تعطي مؤشرات ذات أبعاد علمية عن مدى تأثَت اإلعالـ يف الرأي العاـ، مع 
التأكيد على أف إمكانية صياغة نظرية علمية يف ىذا الشأف ال يعد مستحيال إذا مشلت 

تمثلة يف مصدر الرسالة اإلعالمية ومن يتحكم هبا، الدراسة على األقل ادلتغَتات األساسية وادل
زلتوى الرسالة اإلعالمية ومضموهنا، وسيلة ىذه الرسالة اإلعالمية ونشرىا على اجلمهور، 
اجلمهور ادلستهدؼ هبذه الرسالة، الظروؼ احمليطة بالرسالة اإلعالمية )اجلو السياسي، 

 مية و التأثَت ادلتوقع من الرسالة اإلعالميةاألحداث، اخل(، اذلدؼ ادلقصود من الرسالة اإلعال
واعتمادا على ما مت من دراسات يف ىذا اجملاؿ ديكن اإلشارة ىنا إذل أف التأثَت الناجم 

 (36)عن النشاط اإلعالمي دير بعدة مراحل ديكن ربديدىا يف اآليت:
 :: التأثيرات المعرفيةأوالً 

وتتمثل يف ادلعلومات اليت يستقبلها اإلنساف عن طريق احلواس ادلختلفة واليت تستحوذ 
على اىتمامو فيقبلها اإلطار ادلرجعي أو يرفضها، وتقـو وسائل اإلعالـ بتزويد اإلنساف بقدر  
كبَت من ادلعارؼ وادلعلومات ادلهمة، ويتلقى اإلنساف ادلعلومات من قنوات أخرى غَت وسائل 

مثل االتصاؿ الوجاىي وكلها تكوف يف احملصلة األخَتة إطارا مرجعيا ديثل عادل ذلك  اإلعالـ
اإلنساف وحيكم تصرفاتو، وىكذا يعد االتصاؿ اجلماىَتي مصدرا مهما من مصادر ادلعرفة 

 اإلنسانية وخباصة يف القضايا واألحداث ادلهمة. 
 :: التأثير في االتجاهثانياً 

يت يستقبلها مث يقرر قبوذلا أو رفضها، وىو غالبا ما يقبل يقيم اإلنساف ادلعلومات ال
ادلعلومات اليت تتفق مع ميولو وأىدافو وسلزونو ادلعريف وال تتناقض معو، أما إذا تناقضت 
ادلعلومات مع ادلخزوف ادلعريف فإف اإلنساف يرفض ىذه ادلعلومات وال يقبلها أو ردبا يعدذلا أو 
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ادلعريف، أما إذا قبل هبا كلية فتؤدي إذل إحداث تغيَت  يغَتىا بشكل يتناسب مع سلزونو
 جوىري أو جزئي يف طبيعة ادلخزوف ادلعريف لإلنساف.

إف األفكار اجلديدة اليت يقبلها عقل اإلنساف سوؼ تطرد األفكار القددية شلا يؤدي 
 إذل إعادة تشكيل وحدات ادلخزوف ادلعريف من جديد.

بلها الفرد من وسائل اإلعالـ تقـو بدور مهم يف واخلالصة أف ادلعلومات اليت يستق
التأثَت على اذباىاتو وآرائو اليت يعتنقها واليت تكونت على مر األياـ ولكن ىذا التأثَت الناجم 
عن ادلعلومات اليت ترد عرب االتصاؿ اجلماىَتي قد ال يكوف حامسا أو قويا مثل التأثَت الذي 

 واألقرباء وقادة الرأي.حيدثو االتصاؿ الوجاىي مع األصدقاء 
 :: التأثيرات السلوكيةثالثاً 

السلوؾ ىو العمل أو القوؿ الذي يصدر عن اإلنساف، إف ادلعلومات الواردة لإلنساف 
من وسائل اإلعالـ وغَتىا ربدث تفاعال مع ادلخزوف ادلعريف وأف زلصلة ىذه التفاعالت ىي 

ف، وعلى الرغم من صعوبة ربديد أثر اليت تقرر يف النهاية السلوؾ الذي يصدر عن اإلنسا
اإلعالـ يف السلوؾ يتضح أف ادلعلومات اليت توفرىا وسائل اإلعالـ تقـو بدور زلفز يف ىذا 

 اجملاؿ.
إف معرفة ادلوضوع وقوانُت تكوين الرأي العاـ والوظائف اليت يقـو هبا اإلعالـ إذل 

ع فعالية التأثَت اإلعالمي يف جانب دراسة الواقع الفعلي للظاىرة، تعد طريقا صحيحا لرف
الرأي العاـ، فالرأي يتشكل بناء على مسائل سلتلفة منها االجتماعية، واالقتصادية، 
والسياسية واألخالقية وغَتىا، وادلهم منها بالنسبة للرأي العاـ تلك اليت هتم اجلمهور أكثر 

األحداث، لذا فإف معرفة من غَتىا يف فًتة زمنية، كما أف موضوع الرأي يتغَت يف رلرى تطور 
موضوع الرأي العاـ تعطي الفرصة لإلعالمي وللوسائل اإلعالمية يف اختيار احلقائق واألفكار 
اليت تسمح بتنظيم آراء اجلمهور حوؿ ادلسائل والقضايا اجملتمعية ادلهمة، وعلى اإلعالمي أف 

لية تكوين الرأي العاـ، حىت يعزز احلاالت العفوية ) الطارئة ( والواعية ) ادلخطط ذلا ( يف عم
 يستطيع التعامل معها بدقة هبدؼ الوصوؿ إذل نتائج علمية.

إذف اإلعالـ يؤثر يف الرأي العاـ أثناء عملية تكوينو وأثناء عملية توظيفو، ففي احلالة 
األوذل يركز اإلعالـ اىتماـ الناس بادلسائل ادللحة للحياة االجتماعية مفسرا معناىا، ويف احلالة 
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الثانية يضع أمامو مهمة رفع فعالية الرأي العاـ ومن ىنا ديكن النظر إذل توظيف الرأي العاـ 
وفعالية اإلعالـ ادلوضوعي اذلادؼ فيتناسب اإلعالـ ادلوضوعي مع الرأي العاـ الواعي، 
ويساعد على تطوير اإلعالـ وربويلو إذل وسيلة فعالة يف تنظيم العالقات االجتماعية واشراؾ 

وديكن تلخيص تأثَت اإلعالـ يف الرأي  هور من خالؿ آرائهم يف عملية التغيَت والتطوير،اجلم
 (37)يت:العاـ باآل

اإلعالـ يعمل يف الغالب على احلفاظ على الوضع القائم وإبقائو على  :: بعث االستقرارأوالً 
وقعات السائدة حالو ويرجع السبب يف ذلك إذل أف اإلعالميُت يتأثروف بادلواقف واألفكار والت

 يف اجملتمع ولذلك يأيت نتاجهم متأثرا باألفكار السائدة وعاكسا ذلا.
يستطيع اإلعالـ أف يغَت آراء اجلمهور باختيار نوع األخبار اليت يعرضها  :: تغيير الرأيثانياً 

وطريقة عرضها والتعليق عليها أو تغيَت االذباىات بشكل معاكس أو احملافظة على االذباىات  
 ىي.كما 
إبراز موضوعات ػ ذباىل موضوعات ػ تضخيم ػ مبالغة ػ هتويل ػ  :: تحديد األولوياتثالثاً 

 هتوين.
زبتار وسائل اإلعالـ ما تراه ىي مناسبا للجمهور  :: تحديد الخيارات المطروحةرابعاً 

 وتطرح من خاللو فكرىا وفلسفتها وأجندهتا ورؤيتها لألحداث.
إبراز ناس وإعالء شاهنم وربقيق الشهرة ذلم وكذلك اختيار وقائع  :: الترفيع واإلعالءخامساً 

 وأحداث وإعطائها األمهية يف التغطية اإلخبارية.
 :نتائج أبحاث التأثيرات اإلعالمية 

كما ذكر آنفا فقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث العلمية اليت حاولت 
وتشكيل الرأي العاـ سواء كاف ذلك بصورة االستقصاء حوؿ تأثَت اإلعالـ يف رلاؿ تكوين 

عامة أو على ادلستوى النوعي للوسيلة اإلعالمية وقد توصلت تلك الدراسات للعديد من 
   (38)ادلؤشرات حوؿ التأثَتات اإلعالمية ديكن تقريرىا فيما يلي:

أف وسائل اإلعالـ تضفي نوعا من ) اجلاه ( على الشخصيات واألحداث اليت تسلط  -1
 .ضواء اإلعالمية عليهااأل
 .أف وسائل اإلعالـ تعزز القيم االجتماعية السائدة وتدعمها -2
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من  هأف اإلعالـ ديارس نوعا من ) التخدير ( ألفراد اجلمهور فتصبح ادلعرفة ادلستقا -3
وسائل اإلعالـ بديال عن ادلشاركة العملية يف احلياة العامة وخصوصا عند االغراؽ يف 

  مشاىدة التلفاز.
أصبحت وسائل اإلعالـ وسيلة تروحيية للجمهور ومنظم أساسي ألمناط العيش لدى  -4

 .البعض
 وسائل اإلعالـ أصبحت مصدرا مهما من مصادر ادلعرفة للجمهور. -5
 أف االتصاؿ اجلماىَتي ينمي الصورة الذىنية أو العقلية لدى األفراد. -6
 وسائل اإلعالـ تبٍت تصورا عند ادلتلقُت عن العادل وما فيو من أحداث وتطورات. -7
 ربظى وسائل اإلعالـ بأمهية بالغة من طرؼ ادلعلنُت. -8
 الناس رباكي ما تشاىده يف التلفاز. -9

الرسائل اإلقناعية  ذات الطابع الدعائي ال ربظى بقبوؿ من عند اجلمهور وإذا ما قبلها  -10
 يد صياغتها دبا يتفق مع ميولو وأىدافو.فإنو يع

 مصداقية أي مصدر إعالمي تؤدي إذل قبوؿ اجلمهور دبعلوماتو الحقا. -11
 اذباىات اجلمهور ادلسبقة ربدد قبوؿ أو رفض الرسائل الواردة عرب اإلعالـ. -12
 قادة الرأي ذلم دورىم ادلهم يف إعادة تشكيل الرسائل الواردة عرب اإلعالـ. -13
يكوف تأثَت اإلعالـ واضحا يف القضايا اليت ال يعرؼ عنها اجلمهور إال شيئا قليال يف  -14

 حُت ال تكوف وسائل اإلعالـ فعالة يف تغيَت اآلراء ادلوجودة فعال عند األفراد.
يف الظروؼ الغامضة وغَت الواضحة قد يعتمد اجلمهور ادلعلومات ادلتعلقة بتلك  -15

 اإلعالـ أكثر من اعتمادىم ذلا يف الظروؼ الطبيعية.الظروؼ كما ترد يف وسائل 
 تأثَت وسائل اإلعالـ يبدو قليال جدا باحلمالت االنتخابية. -16
 برامج العنف ال تدفع بالضرورة الناس للقياـ بأعماؿ عنف.  -17

ومن خالؿ ما تقدـ وما اتضح لنا عن مدي أمهية الدور الوظيفي الذي ديكن أف 
ـ يف اجملتمع، والدور الوظيفي األىم لإلعالـ يف تكوين وتشكيل ىذا يطلع بو الرأي العا

الرأي، وبالعودة على بدء للنظر والتأمل يف واقع رلتمعاتنا االسالمية والعربية وما سبر بو وما 
حياؾ ضدىا من مؤامرات تستهدؼ ىويتها الدينية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
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نظر إذل واقع اإلعالـ فيها، فإف الباحث يرى ضرورة االسراع يف والسياسية وغَتىا، وكذلك ال
بناء وتنفيذ اسًتاتيجية جديدة لإلعالـ يف رلتمعاتنا ترتكز على مبادئ احلق واحلرية وادلسؤولية 
االجتماعية والوطنية واألخالقية، اسًتاتيجية تعيد لإلعالـ دوره احلقيقي والرائد يف بناء 

احملافظة على ىويتو يف كافة مكوناهتا، اسًتاتيجية تعيد لإلعالـ دوره وتطوير وتقدـ اجملتمع و 
يف تنوير وتوعية وتوجيو الرأي العاـ يف إطار ادلصلحة الوطنية العليا للمجتمع، اسًتاتيجية 
إعالمية تكوف دبثابة ادلناعة واحلصانة الذاتية اليت سبكن رلتمعاتنا من التعاطي الرشيد والواعي 

لة اإلعالمية الدولية، اسًتاتيجية تعيد لنا إعالـ اجملتمع ككل وليس إعالـ مع مضامُت اآل
 احلاكم أو الصفوة أو مجاعات التمويل.

 الخاتمة:
حسب ما مسحت بو ادلساحة ادلقررة  -اتضح من خالؿ ما مت عرضو من مادة علمية 

 ظهرت جليا من مدى العالقة االرتباطية بُت اإلعالـ والرأي العاـ واليت -للورقة البحثية 
خالؿ ما مت عرضو من تعريفات بالنسبة لإلعالـ واليت أشارت معظمها إذل أف اإلعالـ معٍت 
بنشر ادلعلومات واحلقائق حوؿ ادلسائل والقضايا اليت هتم اجملتمع أو الرأي العاـ بشكل 
صادؽ وموضوعي هبدؼ االسهاـ يف تكوين وتشكيل الرأي الواعي والصحيح، واتضح ذلك 

ا من خالؿ الوظائف اليت يطلع هبا اإلعالـ يف اجملتمع من إخبار وتفسَت وتثقيف وتربية أيض
 وتعليم وترفيو ورقابة وغَتىا من الوظائف اليت سبت اإلشارة إليها ضمن زلتوى الورقة البحثية.

كما مت توضيح مفهـو الرأي العاـ بعرض بعضا من التعريفات اليت وردت يف شأنو 
مضامينها يف إطار أنو االذباه السائد بُت أغلبية الشعب الواعية يف فًتة معينة، واليت تدور 

بالنسبة لقضية أو أكثر حيتدـ فيها اجلدؿ والنقاش وسبس مصاحل ىذه األغلبية أو قيمها 
اإلنسانية األساسية مسا مباشرا، ومن مث مت التطرؽ خلصائص الرأي العاـ ووظائفو وأىم 

شكيلو وادلتمثلة يف مثال يف الدين والعادات والتقاليد والقيم واألسرة ونظاـ العوامل ادلؤثرة يف ت
التنشئة االجتماعية ووسائل اإلعالـ والبيئة الثقافية والسياسية واألحداث اجلارية والزعماء 

 وقادة الرأي وغَتىا من العوامل اليت مت تفصيلها.
لرأي العاـ واليت تقـو على مبدأ وتبُت من خالؿ الورقة طبيعة العالقة بُت اإلعالـ وا

التأثَت والتأثر ادلتبادؿ، حيث يسهم اإلعالـ دبختلف أنواعو وأشكالو ووسائلو يف تكوين 
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وتشكيل الرأي العاـ مع غَته من العوامل ادلؤثرة األخرى، بينما اتضح تأثَت الرأي العاـ يف 
د شكل ومضموف الرسائل اإلعالـ من خالؿ ربكمو بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة يف ربدي

اإلعالمية اليت تبث أو تنشر يف رلتمع معُت، بل ويف ربديد السياسة اإلعالمية بالنسبة 
 للمؤسسات اإلعالمية.

ويف احملور األخَت من الورقة مت توضيح مراحل التأثَت الناجم عن النشاط اإلعالمي 
وأخَتا التأثَت السلوكي، وفيما خيتص بنوع وادلتمثلة يف التأثَت ادلعريف ومن مث التأثَت يف االذباه 

التأثَتات اليت ديكن أف تطلع هبا وسائل اإلعالـ يف رلاؿ اجملتمع أو الرأي العاـ فقد سبثلت يف 
بعث االستقرار وتغيَت الرأي وربديد األولويات واخليارات ادلطروحة والًتفيع واإلعالء، كما مت 

و الدراسات والبحوث حوؿ التأثَتات اإلعالمية يف استعراض خلالصة النتائج اليت توصلت إلي
رلاؿ الرأي العاـ. وكمحصلة لذلك وبالنظر إذل الواقع الراىن للمجتمعات اإلسالمية والعربية 
وواقع اإلعالـ فيها فقد أشار الباحث إذل ضرورة االسراع يف بناء وتنفيذ اسًتاتيجية جديدة 

قي يف اجملتمع حىت يسهم يف بناء وتطور وتقدـ لإلعالـ تعيد لإلعالـ دوره الوظيفي احلقي
رلتمعاتنا، إعالـ يطلع بقيادة الرأي العاـ يف إطار قضاياه احلقيقية على أساس من الوعي 
والصدؽ وادلوضوعية، مرتكزا على مبادئ احلق واحلرية وادلسؤولية االجتماعية والوطنية 

 واألخالقية.
 هلل رب العادلُتواهلل ادلوفق ... وآخر دعوانا أف احلمد 
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 دور وســائل اإلعـــالو يف تعزيــز قيه املواطنــة

 
  فاطمة منصور فرج. أ                                                                        

            سرت/ جامعة اآلداب/ كلية علم االجتماعقسم                                                              
 

 مـقـــدمــــة :
شلا الشك فيه أف أعلية اإلعالـ يف العصر احلديث فاقت كل تصور، حىت أصبح 

ىف  عل  أحد دور  الىفاعل اإلعالـ عصب احلياة احلديثة وحاجًة ماسة ال غٌت عنها، وال ؼل
وادلؤثر يف الكبَت قبل الصغَت، وقد تطورت وسائل اإلعالـ عرب التاريخ لتواكب طموحات 
اإلنساف يف احلصوؿ عل  ادلعلومات بطرؽ سهلة وميسورة، حيث تطورت من اخلطاب 

الورقية يف  ادلباشر بُت األفراد ومن الرسومات والنقوش األثرية إُف الشعر وادلسرح مث إُف الكتابة
الصحف واجملالت والكتب بعد ظهور الثورة الصناعية، مث باخًتاع وسائل اإلعالـ السمعية 
والبصرية وظهور البث عرب األقمار الصناعية، وصواًل إُف عاَف احلاسوب واإلنًتنت الذي محل 

لصورة مع يف طياته الكثَت من األخبار وادلعلومات القدؽلة واحلديثة ادلوثقة بالنص والصوت وا
إمكانية زبزينها ونقلها واالحتىفاظ هبا لسنوات قادمة، فالعصر احلديث هو عصر اإلعالـ احلر 

 . (1)وادلتنوع واخلارج عن السيطرة بال منازع
وقد تطور مىفهـو ادلواطنة عل  مدار القرنُت ادلنصرمُت وبشكل متدرج حىت وصل إُف 
، وقد بدأ النقاش حوؿ هذ  القضية مع   ادلقوالت وادلضامُت والتصورات اليت ػلتويها اليـو
كتاب )العقد االجتماعي( جلاف جاؾ روسو، والذي عَرؼ ادلواطن بأنه فرد مستقل ؽلكنه 

حرمانه منه، وقد وجد ادلىفهـو صدا  يف مبادئ الثورة الىفرنسية من  ادلوافقة عل  احلكم أو
 خالؿ اإلعالف عن حقوؽ اإلنساف وادلواطن . 

لقد غَتت ادلواطنة احلديثة بعمق الصورة الكالسيكية للمواطن، حيث تعد حرية 
ة، كما التعبَت والرأي من األصوؿ األساسية اليت يقـو عليها نظاـ الدولة القانونية الدؽلقراطي

تعترب وسائل اإلعالـ دبختلف صورها من أهم وسائل التعبَت عن الىفكر وحرية الرأي يف العاَف 
ادلعاصر، لكن مع التطورات احلاصلة يف سلتلف رلاالت احلياة اإلنسانية فإف األحداث 
والظواهر والتطورات فقدت بساطتها األوُف، باعتبار التكنولوجيا احلديثة متغَت أساسي يف 



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقشه ملؤمتر العلني األول ا  

 

    791    
 

ادلقياس، األمر الذي دفع باذبا  ظهور إعالـ متخصص يستطيع أف يقدـ معاجلة نوعية  هذا
تتميز دبستوى من اجلدية والعمق والشمولية، وتنوع وظائف وسائل اإلعالـ وانتقاذلا من 
اهتماماهتا الكالسيكية من نقل األخبار إُف معاجلة األوضاع جعلها ضرورة من ضرورات 

لقة وصل بُت كل مؤسسات ومقومات ومكونات البناء االجتماعي، إذ احلياة ، فهي دبثابة ح
تؤدي دورًا بالغ األعلية واخلطورة يف تكوين الرأي العاـ ويف تشكيله، ويف تعبئة اجلماعات 

       .(2)وحشدها حوؿ أفكار أو آراء أو اذباهات معينة
 مشكلة البحــث:

إلعالـ يف تعزيز قيم ادلواطنة اليت تأيت تتناوؿ هذ  الورقة مشكلة ادلواطنة ودور وسائل ا
يف الوقت الراهن عل  قمة األولويات واالهتمامات الىفكرية واالنسانية، احمللية منها والدولية، 
انطالقًا من األعلية وادلكانة الىفاعلة وادلؤثرة اليت يتبوأها اإلعالـ رسالًة وهدفًا يف التعامل مع 

ة، إما بالًتسيخ والتأكيد أو بالتجاهل وصرؼ النظر، أو القيم وادلىفاهيم ادلتعلقة بادلواطن
 بالتشويه يف أحياٍف أخرى .

 أىميــة البحــث:
ترجع أعلية البحث يف كونه يتناوؿ موضوعًا له قيمته وأعليته يف حياة كل الشعوب، 

بعاد اجتماعية وسياسية ، والذي ترجع أعليته إُف كونه موضوعًا ذو أموضوع ادلواطنة أال وهو
النظاـ  ، وتتحدد عل  أساسه عدة مىفاهيم قيمية تلعب دورًا بارزًا يف استقرارواقتصادية

 ، ويف ربقيق األمن والسلم االجتماعي .   االجتماعي وسباسك بنيانه
  أىــــداف البحــث:

 يهدؼ البحث إُف ما يلي:
 إلقاء الضوء عل  القيم ادلتعلقة بادلواطنة والتعريف هبا . -1
 التعرؼ عل  ما إذا كاف هناؾ دور لوسائل اإلعالـ عل  قيم ادلواطنة سلباً أو إغلاباً.  -2
 الوقوؼ عل  التأثَتات اإلغلابية والسلبية لوسائل اإلعالـ عل  قيم ادلواطنة . -3
 التعرؼ عل  دور وسائل اإلعالـ يف تعزيز قيم ادلواطنة . -4

  منهــج البحــث:
 دلنهج الوصىفي التحليلي.يندرج هذا البحث ربت ا
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 :أواًل: التعريف بوسائل اإلعالم ومدى تأثيرىا على الرأي العام
 تعريف وسائل اإلعالم:

قبل تعريف وسائل اإلعالـ البد من التعرؼ عل  ادلقصود باإلعالـ يف حد ذاته، 
فاإلعالـ هو فن توصيل ادلعلومة إُف الناس، وهو طرؽ وآليات العمل اليت يتم بواسطتها 

وهو أيضًا تزويد الناس باألخبار  ،(3)توصيل معلومة أو رسالة إُف الناس ألهداؼ معينة
ادلوضوعية وادلعلومات الدقيقة واحلقائق هبدؼ تكوين رأي حوؿ هذ  الوقائع أو القضايا 

 .(4)يكوف معرباً تعبَتاً موضوعياً عن عقلية اجلمهور واذباهاته وميوله
ويبُت هذا التعريف أف اذلدؼ من اإلعالـ هو تكوين آراء حوؿ الوقائع والقضايا 

 واألحداث من قبل اجلمهور  يعرب عن اذباهاته وميوله ضلوها.  
أما وسائل اإلعالـ فهي مجيع األدوات اليت تستعمل يف صناعة اإلعالـ، وإيصاؿ 

اسبات اآللية واألقمار الصناعية، إال ادلعلومات إُف الناس بدءاً من ورؽ الصحيىفة وانتهاًء باحل
أف وسائل اإلعالـ تنقسم بصىفة عامة إُف وسائل مقروءة، ووسائل مسعية ، ووسائل بصرية 

األمريكي تعرؼ وسائل اإلعالـ بأهنا مجيع  –ومسعية، ويف القاموس السياسي اإلصلليزي 
نات، واليت تتجه إُف وسائل نشر الثقافة دبا فيها من صحافة وراديو وتلىفزيوف وكتب وإعال

القطاعات الواسعة من الناس، وتعتمد عل  تقنية صناعية متطورة تسمح ذلا أف تصل إُف 
 . (5)هؤالء الناس دوف أي عائق

وبناًء عل  ذلك ؽلكن تعريىفها بأهنا مجيع األدوات ادلستخدمة يف نقل وإيصاؿ 
 وأهداؼ معينة . ادلعلومات واألخبار والثقافة إُف الناس وفقاً لسياسة ورسالة

 أنـــواع وســائل اإلعـــالم واالتصال الجماىيري:
تطورت وسائل اإلعالـ واالتصاؿ عرب التاريخ تطورًا سريعًا ومتالحقًا بتطور اإلنساف، 

واليت تتميز  وتدرجت من بداية اخًتاع الطباعة من الوسائل اإلعالمية ادلكتوبة أو ادلطبوعة
مها، إُف الوسائل االلكًتونية ادلعقدة اليت ربتاج إُف خصائص بالبساطة والسهولة يف استخدا

معينة يف التعامل معها، وقد ضاعف ظهور وسائل جديدة يف البيئة اإلعالمية من تأثَت 
بعضها عل  البعض اآلخر وعل  الرأي العاـ، وأدى هذا التنوع إُف أف أصبح لكل وسيلة 

 رى، وزبتلف وفقاً خلصائص كلػػائل األخػػػػالوسمقدرة عل  اإلقناع تزيد أو تقل عن غَتها من 
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 ، ووسائل اإلعالـ كثَتة ومتنوعة أعلها وأبرزها:(6)وسيلة وتبعاً للجمهور الذي توجه إليه
 وتنقسم إُف:وسائل اإلعالم واالتصال التقليديــة :  -1
وهي أوؿ ما ظهر من وسائل اإلعالـ ادلعروفة حالياً، وعل  الرغم  الوسائل المكتوبــة: -أ

، كًتونية بالنسبة للعامة من الناسمن أف أعليتها وشعبيتها تراجعت بظهور وسائل اإلعالـ اإلل
إال أهنا ال زالت ربظ  باهتماـ النخبة من ادلتعلمُت كادلثقىفُت واألدباء والكَتاب والباحثُت 

ُت بشؤوف اإلعالـ وادلتابعُت للقضايا واألحداث اجملتمعية والعادلية، وهي واألكادؽليُت وادلهتم
 تصنف إُف :

عادًة ما تعرؼ الصحافة بأهنا مطبوع دوري ينشر  الصحف والدوريات )المجالت(: -
األخبار يف سلتلف اجملاالت ويشرحها ويعلق عليها، ويكوف ذلك عن طريق مساحات من 

، وترجع جذور الصحافة من القرف التاسع عشر (7)لغرض التوزيعالورؽ ادلطبوع بأعداد كبَتة 
، وهي أنواع منها الصحافة الرمسية وغَت الرمسية، (8)إُف النصف الثاين من القرف العشرين

احلكومية اليت تعتمد عل  والصحافة احمللية والصحافة الدولية أو العادلية، وهناؾ الصحافة 
عتمد عل  ادلقاؿ وطرح الرأي، كما أهنا تنقسم من حيث ، وصحافة الرأي العاـ اليت تاخلرب

زمن إصدارها إُف صحافة يومية ونصف أسبوعية ونصف شهرية وشهرية وسنوية، وتصنف 
األعماؿ الصحىفية إُف صحف ورلالت ولكٍل منها ميزاته وطريقة ربرير  وإعداد  وطباعته 

 وتوزيعه .
الذاكرة عل  دعامات مادية، وعل  الكتاب وعاء معريف يعمل عل  ذبسيد  الكتــب: -

يلة الربط بُت األجياؿ ونقل منتجاهتا الثقافية، إف له دور كبَت يف تطور اإلنسانية بصىفته وس
، والكتاب كنتاج للثقافة اإلنسانية يعكس مصاٌف اإلنساف ادلادية اتصاؿ طلبوية ومجاهَتية معاً 

ولتطور الىفكر اإلنساين وثقافته من جهة وادلعنوية بعكسه للتطور التقٍت وادلادي من جهة 
، ويتميز الكتاب عن غَت  من الوسائل التقليدية من حيث الكم والكيف والزماف (9)أخرى

وادلكاف وما يبذؿ يف انتاجه من جهد وما ػلدثه من أثر، فمن حيث الكم  يقدـ الكتاب إُف 
الؼ بل ادلاليُت من عدد زلدود من الناس بينما يصل ما عدا  من وسائل أخرى إُف اآل

الناس، ومن حيث الكيف يقدـ الكتاب دراسة أعمق وأكثر زبصصًا واستىفاضًة حىت وإف  
كاف  زلدود وبطئ التأثَت، ومن حيث الزماف فإف الكتاب ال يتقيد بزمن زلدد، فقد يعاًف 
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احلاضر هو ما يشغل اهتماـ  موضوعًا غلمع بُت ادلاضي واحلاضر وادلستقبل، عل  حُت أف
، وهو قائم يف أي وقت يقرأ  اإلنساف مث يعود إليه يف أية حلظة يف ادلستقبل دوف صحفال

تقيد بادلكاف أو الزماف عل  حُت أف الصحيىفة تىفقد قيمتها يف اليـو التاِف، ومن حيث 
ادلكاف فإف الكتاب موجود دائمًا يلجأ إليه اإلنساف كلما أراد وال يتوفر ذلك يف الوسائل 

ث اجلهود اليت تبذؿ يف إنتاجه يكاد الكتاب يتسم بالطابع الىفردي، فىفرد األخرى، ومن حي
هو الذي يؤلىفه وقد يقـو بنشر  عل  عكس الوسائل األخرى اليت تتظافر يف انتاجها جهود 

 .(10)متعددة وتدخل فيها عناصر تكتيكية سلتلىفة
 وسائل اإلعالم المسموعة )الراديو(: -ب

عد من أكثر وسائل اإلعالـ انتشارًا وأقدرها عل  وهي وليدة القرف العشرين، وت 
اجتياز ادلسافات والوصوؿ إُف أعماؽ الريف أو بوادي الصحراء بسهولة وبأقل النىفقات 

كما زباطب اإلذاعة مجاهَت واسعة من الناس  ،(11)مقارنًة بغَت  من الوسائل االلكًتونية
، وتعد من (12)جتماعي واالقتصاديمتباينة من حيث السن وادلستوى التعليمي والثقايف واال

ن الناس يف مناطق جغرافية الوسائل ادلؤثرة والىفعالة يف توصيل الرسائل إُف مجاهَت عريضة م
، فهي تستطيع أف تًتجم احلدث بشكل فوري نظرًا لبساطتها، خاصًة يف أوقات متعددة

وعليها إقباؿ من فئة   احلروب واألزمات وادلشاكل الداخلية، ووقت انقطاع التيار الكهربائي،
كبَتة من الناس خصوصًا السائقُت أثناء فًتة عملهم، وأصحاب احملالت التجارية، والنساء 

 . (13)يف ادلنازؿ
وتكمن أعلية اإلذاعة ادلسموعة يف تقدؽلها تىفاصيل األخبار احمللية والدولية بشكل 

الًتفيه وطرح ومناقشة غلذب اهتماـ ادلستمعُت ذلا، وقد يكوف االهتماـ هبدؼ التسلية و 
 مشاكلهم من خالذلا .

 وسائل اإلعالم المرئية )التلفزيون( : -ج
، وؽلارس تأثَتًا خطَتاً نتشارًا ومتابعًة من قبل اجلمهورويعد من أكثر وسائل اإلعالـ ا

يف نقل األحداث واألخبار بالصوت والصورة وتوجيه عقوؿ وقلوب ادلشاهدين، بل إنه يف 
ف أداة تضليل وتغييب للحقيقة والواقع، وتعٍت كلمة التلىفزيوف الرؤية عن بعض األحياف يكو 

بعد، وهو طريقة إرساؿ واستقباؿ الصورة والصوت من مكاف آلخر بواسطة ادلوجات 
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الكهرومغناطيسية واألقمار الصناعية، ويتكوف البث التلىفزيوين من رلموعة من القنوات 
بكة األقمار الصناعية اليت تدور حوؿ األرض يف الىفضائية واحمللية وهي قنوات تبث عرب ش

، وقد أوضحت الدراسات أف الىفضاء ػلتضن آالؼ القنوات (14)مسارات زلددة ومعروفة
ادلىفتوحة وادلشىفرة، ادلتخصصة والعامة، واليت تستخدـ أحدث تكنولوجيا االتصاؿ يف البث 

ستخداـ، ويتمتع التلىفزيوف واالستقباؿ، لتحقيق أعل  درجات اإلهبار واجلاذبية وسهولة اال
، باإلضافة إُف اللوف، شلا والصورة ادلتحركة متعددة األحجاـباجلمع بُت كٍل من الصوت 

يًتجم أبعاد االتصاؿ ادلرئي، ولذلك تكوف له مقدرة كبَتة عل  جذب انتبا  ادلشاهد أكثر 
 من غَت  من وسائل االتصاؿ اليت تتعامل مع حاسة واحدة فقط شلا يضعف عمق

  .(15)تأثَتها
 وسائل اإلعالم  الحديثة: -2

ارتبطت وسائل اإلعالـ اإللكًتونية احلديثة دبىفهـو اإلعالـ اجلديد، ويأيت يف مقدمتها 
واليت تعرؼ اختصارًا بػ )اإلنًتنت(، وهذ  الكلمة مًتمجة عن اللغة  شبكة ادلعلومات الدولية

وتعرؼ أيضًا بالشبكة العنكبوتية، وهي شبكة اإلصلليزية واليت تعٍت شبكة ادلعلومات العادلية، 
حاسوبية عمالقة تتكوف من شبكات أصغر، حبيث ؽلكن ألي شخص متصل باإلنًتنت أف 

مع شخص آخر يف يتجوؿ يف هذ  الشبكة وأف ػلصل عل  مجيع ادلعلومات، أو أف يتحدث 
، فهي شبكة ضخمة مؤلىفة من اتصاؿ شبكات حواسيب زللية أي مكاف من العاَف

، عن طريق خطوط اذلاتف أو األقمار صية منتشرة يف مجيع أضلاء العاَفوحواسيب شخ
الصناعية أو أنظمة االتصاالت األخرى، وذات صىفة دولية مىفتوحة بشكل دائم ولكافة 

، وأكثرها فعالية ، وسبثل هذ  الشبكة أرق  ما توصلت إليه التكنولوجيا احلديثة(16)ادلشًتكُت
صاؿ تكنولوجية عالية اجلودة واسعة االنتشار، تتميز باالستقاللية ، وهي وسيلة اتوتأثَت

، وذلا مستعمليها وزبائنها وتوفر رلموعة ال ربص  من ية وذلا أدواهتا وقواعدها اخلاصةوالالمركز 
 اخلدمات يف شىت اجملاالت وخاصًة رلاؿ ادلعلومات ، وتقدـ خدمات عديدة منها: 

، سلسلة مىفهومي الصحافة ونظاـ ادللىفات ادلتتابعة أو ادلتذبمع بُت الصحافة اإللكترونية: -أ
وهي منشور إلكًتوين دوري ػلتوي عل  األحداث اجلارية، ويتم قراءهتا من خالؿ جهاز 

 الكمبيوتر .



 املواطنــة  قيه تعزيــز   يف  اإلعـــالو وســائل   دور 

 

                                                                                                                       022         
 

يستخدـ تكنولوجيا التدفق ادلتزامن لإلشارات الصوتية وادلرئية، وذلك  البث التلفزيوني: -ب
 زمة ادللىفات ادلستخدمة يف عملية البث .باالعتماد عل  برامج تبعاً حل

عبارة عن تطبيقات برامج صوتية يتم استخدامها للبث عرب الشبكة  :بث المسموعال -ج
 اعتماداً عل  تكنولوجيا تدفق ادلعلومات لتشغيل ادلواد الصوتية أو الىفيديو .

إُف هو إرساؿ الرسائل من حاسوب إُف آخر عرب الشبكة و  البريد اإللكتروني: -د
 ادلستخدـ يف أي مكاف .

وهي مواقع تتشكل من خالؿ اإلنًتنت تتيح التواصل  شبكات التواصل االجتماعي: -ه
شًتؾ ومن أشهر مواقعه )الىفيس رلتمع افًتاضي غلمع بُت أفرادها اهتماـ م بُت األفراد يف بنية

  .(17) التويًت، اليوتيوب( ،بوؾ
االجتماعي األكثر شعبية عل  مستوى ويف عاَف اليـو أصبحت شبكات التواصل 

العاَف مالذًا للكثَت من األفراد، وأضح  استخدامها وعدـ استخدامها معيارًا لتصنيف 
اجملتمعات إُف رلتمعات شبكية تواصلية تىفاعلية وأخرى تقليدية ذات تواصل مباشر 

  .(18)وكتايب
ًا كليًا يف عملية هذا ويعتمد اإلعالـ التواصلي )التقليدي منه واحلديث( اعتماد

، نظراً ساس التىفاعل والتقارب عرب العاَفاالتصاؿ عل  األقمار الصناعية اليت باتت مركز وأ
 الستخداماهتا ادلتعددة وعل  مجيع األصعدة .   

 البث عبر األقمار الصناعية:
أحدث استخداـ األقمار الصناعية ثورة يف أساليب االتصاؿ واالعالـ اجلماهَتي، 

  األقمار أخذ العاَف وكأنه يبدو وحدة واحدة، حيث أف برنارلًا واحدًا ؽلكن أف فبىفضل هذ
 يشاهد يف بقاع كثَتة من العاَف يف آٍف واحد .

لقد كاف هذا التطور موضع اهتماـ العلماء والباحثُت وادلنظمات اإلعالمية والدولية، 
والحتماالت استخدامه يف الدعاية دلا ؽلكن أف ػلدثه من ثورة يف عالقات الدوؿ والشعوب، 

 .(19)واحلرب النىفسية عل  ضلو يهدد السالـ العادلي
والبث عرب األقمار الصناعية ليس وسيلة اتصاؿ عادية مثل باقي الوسائل، بل إهنا 
تعترب وسيلة اتصاؿ دلعظم وسائل اإلعالـ األخرى ومن أعلها عل  اإلطالؽ، فالربامج 
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وادلكادلات اذلاتىفية وشبكات التواصل االجتماعي َف تبلغ ما بلغته من التلىفزيونية واإلذاعية 
سرعة ووضوح وسعة انتشار وسهولة استخداـ إال بىفضل األقمار الصناعية، وأهم 
استخداماهتا تتمثل يف سرعة نقل األحداث احلية وادلباشرة احمللية والدولية عل  الراديو أو 

العصر احلاِف شبه يومي ومالـز للقنوات الىفضائية التلىفزيوف، بل إف هذا النقل أصبح يف 
وناقل لألحداث يف كل بقعة من بقاع العاَف، وكذلك فورية االتصاالت اذلاتىفية وقلة تكلىفتها 
وبعدها عن التشويش وعدـ ارتباطها بادلكاف، إضافة إُف تبادؿ الرسائل اإللكًتونية 

يع اخلدمات اليت تتيحها شبكة والىفاكسات والتلكسات وربويل احلواالت الربيدية، ومج
اإلنًتنت التىفاعلية، إضافة إُف مهمة التجسس ونقل ادلعلومات والتقاط الصور وبثها فورياً، 
واستخداـ نظم االستشعار عن بعد كنظم لإلنذار ادلبكر يف حاؿ احتماؿ حدوث هجمات 

 .(20)إرهابية أو أحداث غَت متوقعة
 اإلعالـ عدة وظائف رئيسية هامة هي:سبارس وسائل  وظائف وسائل اإلعالم :

سبارس وسائل اإلعالـ ادلختلىفة وخاصًة  التوجيو وتكوين المواقف واالتجاىات: -1
ادلتطورة منها وادلتاحة للجمهور بشكل كبَت، واألكثر شعبية ورواجًا واألسهل استخداماً، 

مها وقد تعدذلا أو تأثَتًا كبَتًا عل  عقوؿ وقلوب الرأي العاـ فهي تكوف االذباهات وتدع
، نة والتصرؼ بناًء عل  هذا التبٍت، كما أهنا تدفع الىفرد إُف تبٍت مواقف معيتغَتها سباماً 

وربريك دافعيته للعمل يف اذبا  معُت لتحقيق األهداؼ ادلطلوبة، كما أهنا قد توجه الىفرد إُف 
يب العلمية اليت تبٍت أفكار أو أراء أو قيم جديدة والعمل بناًء عليها، كما أف األسال

تستعملها وسائل اإلعالـ يف التعامل مع األخبار واألحداث من )تكرار، ذباهل، ترتيب، 
تنوع، تشويق، إثارة، ربويل االنتبا ، تركيب الصور ... اٍف( تعترب من أصلع السبل لتغيَت اآلراء 

 . (21)وتوجيه الرأي العاـ
اإلعالـ هو وسيلة اإلنساف يف  ة:ايصال المعلومات واألخبار المختلفة والمتجدد -2

احلصوؿ عل  األخبار وادلعلومات يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغَتها، 
واشباع رغبته يف زلاولة فهم ما ػليط به من ظواهر وأحداث زللية أو إقليمية أو دولية، وذلك 

لىفضوؿ وجملرد ادلعرفة، أو بتوصيل ما يتطلع إُف معرفته من أخبار ومعلومات إما بداعي ا
 لتكوين وجهة نظر خاصة به وازباذ موقف من ادلواقف. 
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تساهم وسائل اإلعالـ عل  اختالفها يف عملية التعلم ونشر  :لم ونقل الثقافةزيادة التع -3
ادلعرفة عل  نطاؽ واسع دبا يعزز التطور والنمو الثقايف، وادلساعلة يف خلق الشخصية، 

الدفع بالقدرات واخلربات، واطالؽ الطاقات اإلبداعية، واشباع احلاجات واكتساب ادلهارات و 
، (22)اجلمالية والروحية، وتوسيع اآلفاؽ عن طريق نشر ادلعرفة ادلتخصصة يف اجملاالت ادلختلىفة

سواًء كانت عملية التعلم تتم بطريقة مقصودة من خالؿ الربامج أو الزوايا أو الصىفحات أو 
خصصة للتعلم لالستىفادة منها ماديًا أو فكريًا أو اجتماعيًا أو تعليمياً، أو ادلواقع ادلوجهة وادل

بطريقة غَت مقصودة من خالؿ التعرض دلا ربمله وتطرحه وسائل األعالـ بشكل عىفوي وغَت 
مقصود، كما تساهم وسائل اإلعالـ يف نقل الثقافة بكل مكوناهتا عرب األجياؿ أو بُت األمم 

ظل االستخداـ ادلكثف لألقمار الصناعية والبث الىفضائي الذي جعل  واجملتمعات خاصًة يف
 العاَف قرية واحدة وجعل الثقافة عابرة للقارات . 

يقصد باالتصاؿ االجتماعي االحتكاؾ  :صال االجتماعي والعالقات البينيةاالت -4
طريق وسائل ادلتبادؿ بُت األفراد، وهذا االحتكاؾ هو نوع من التعارؼ االجتماعي يتم عن 

اإلعالـ اليت تتوُف تعميق الصالت االجتماعية وتنميتها، من خالؿ تعريف اجلمهور 
بالشخصيات البارزة وادلشهورة يف اجملتمع سواًء يف رلاؿ السياسة أو الىفن أو األدب أو 

 الرياضة أو يف اجلوانب االجتماعية األخرى .
الـ بالًتفيه عن اجلمهور وملء أوقات تقـو وسائل اإلع :التسلية والترفيو عن الجمهور -5

الىفراغ دبا هو مسل ومرفه عن النىفس بعيداً عن ضغوطات احلياة ومشاكلها اليومية، وحىت يف 
رلاؿ الًتفيه هناؾ برامج وأبواب ترفيه موجه ؽلكن عن طريقها الدعوة إُف بعض ادلواقف ودعم 

الطبع أساليب إقناع وتوجيه بعض االذباهات أو ربويرها أو حىت تغيَتها، وهذا يتطلب ب
 .  مناسبة

تقـو وسائل اإلعالـ بوظيىفة الدعاية واإلعالف عن السلع وادلنتجات  الدعاية واإلعالن: -6
اجلديدة اليت هتم ادلواطنُت، كما تقـو بدور هاـ يف حقوؿ العمل والتجارة عندما تتوُف 

مل، أو اإلعالف عن إجراء اإلعالف عن الوظائف الشاغرة أو اإلعالف عن الباحثُت عن الع
مناقصة أو وضع التزاـ موضع التنىفيذ، إُف غَت ذلك من األمور، وذلذا استطاعت وسائل 
اإلعالـ عل  تنوعها أماـ تعقد احلياة وتعدد ما فيها من اخًتاعات وصناعات واكتشافات أف 
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ائد  وشليزاته تقـو دبهمة التعريف دبا هو جديد منها وتقدؽله إُف اجلمهور وعرض أسعار  وفو 
 .(23)بشكل جاذب لالنتبا 

 مدى تأثيرىا على الرأي العام:
تعد وسائل اإلعالـ قوة فاعلة ومؤثرة يف سلوؾ وثقافة الرأي العاـ، وذلا دور ال 

، وقد أثبتت يف اآلونة األخَتة أهنا لسياسية واالجتماعية واالقتصاديةيستهاف به يف احلياة ا
التغيَت اجملتمعي ورسم خارطة العاَف من جديد، وتغيَت سياسات دوؿ قادرة عل  قيادة عوامل 

 واإلطاحة بأنظمة وحكومات .
ومع أف وسائل اإلعالـ تلعب دورًا مهمًا وخطَتًا يف التأثَت عل  الرأي العاـ إال أنه 

رأي منها الثقافة ينبغي اإلشارة إُف أف هناؾ عوامل أخرى متعددة تؤثر يف تكوين هذا ال
، والقيم السائدة، والعالقات االجتماعية القائمة، واالعتبارات االقتصادية، للمجتمع العامة

واألحداث ادلستجدة، وؽلكن إغلاز تأثَت وسائل اإلعالـ عل  الرأي العاـ يف النقاط 
 .(24)التالية

أشار )جوزيف كالبر( إُف إف اإلعالـ يعمل يف بعث االستقرار في الرأي العام:  -1
احلىفاظ عل  الوضع القائم وإبقائه عل  حاله، ويرجع السبب يف ذلك إُف أف األغلب عل  

اإلعالـ واإلعالميُت أنىفسهم يتأثروف بادلواقف واألفكار والتوقعات السائدة يف اجملتمع مثلهم 
مثل بقية األفراد اآلخرين، ولذلك يأيت نتاجهم متأثرًا باألفكار السائدة يف اجملتمع، وعاكساً 

يعمل عل  ربدي تلك األفكار، وذلذا فإف اإلعالـ يعمل بصورة رئيسية عل  ذلا بدؿ أف 
تعزيز معايَت الرأي العاـ السائدة، وال يعمل عل  تغيَتها بشكل جذري إال يف أحواؿ معينة  

 كما سيتضح من النقطة التالية .
 يستطيع اإلعالـ أف يغَت من آراء الناس بطريقتُت: تغيير الرأي : -2
 نوع األحداث اليت يقدمها ويربزها ويسلط الضوء عليها .من خالؿ  -أ

 من خالؿ الكيىفية اليت تتم هبا تغطية تلك األحداث وطريقة ربليلها والتعليق عليها . -ب
وينجم عن إتباع هذا األسلوب ازدياد عدد ادلؤيدين لقضية ما أو ادلعارضُت ذلا، وتبُت 

، أو : تعزيز االذبا  ادلوجود وتقويتهؽ التاليةبعض الدراسات أف تغيَت الرأي يتبع إحدى الطر 
 ػه يف السػابق، أو احملافظػة عل  االذبا  كما هو، أوػػػػا  بشكل معػاكس دلا كاف عليػػػػػػػػػتغيَت االذب
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 ربييد . 
يستطيع اإلعالـ تسليط الضوء عل  موضوع من ادلواضيع وإبراز ،   تحديد األولويات: -3

وإعلاله وصرؼ االنتبا  عنه، وادلواضيع اليت يربزها اإلعالـ يلتىفت إليها كما يستطيع ذباهله 
اجلمهور ويهتم هبا ويضعها عل  جدوؿ تىفكَت  وقمة أولوياته، وهذا اإلبراز ؼلضع لعدة 
اختبارات من أعلها مصادر ادلعلومات اليت ترد منها األخبار وادلعلومات، إضافة إُف عالقات 

 فئة الصىفوة يف اجملتمع .اإلعالميُت بالسياسيُت و 
تعمل وسائل اإلعالـ يف األغلب عل  ربديد اخليارات  تحديد الخيارات المطروحة: -4

معربة عن  ادلطروحة باعتمادها عل  ما تستقيه من مصادرها األساسية، واليت غالبًا ما تكوف
لألحداث  ، واليت من خالؿ اإلعالـ تطرح فكرها وفلسىفتها ورؤيتهافئة الصىفوة يف اجملتمع

وتىفسَتها ذلا، وعل  هذا فإف وسائل اإلعالـ ال تعمل عل  ربديد األولويات فحسب، بل 
 تعمل أيضاً عل  ربديد اخليارات ادلطروحة حىت ال ؽلكن اخلروج عن نطاقها .

تقـو وسائل اإلعالـ يف بعض األحياف بتسليط األضواء عل   إضفاء المكانة: -5
اضيع وإبرازها للرأي العاـ، وهذا اإلبراز يرفع من قدر شخصيات بعينها أو أحداث أو مو 

هؤالء األشخاص ويعلي من شأهنم، ويظهر سبيزهم عن غَتهم، ويعطي تضخيمًا ذلذ  
مر األحداث أو ادلواضيع، حبيث تستحوذ عل  اهتماـ الرأي العاـ أكثر من غَتها، وهذا األ

ته يف تناوؿ ادلوضوعات ، ومدى موضوعيته ومصداقييرتبط بأهداؼ وسياسة اإلعالـ
 اإلعالمية.

    :التعريف بالمواطنة وقيم المواطنة: ثانياً 
ادلواطنة من الكلمات ادلستحدثة يف اللغة العربية، ويعود أصلها إُف  مفهوم المواطنــة:

احلضارة اليونانية القدؽلة وهي تعٍت ادلدينة، وهي مشتقة يف اللغة العربية من كلمة وطن اليت 
تشَت حسب ما ورد يف قاموس لساف العرب البن منظور إُف ادلنزؿ الذي يقيم به االنساف، 

إليها، ووطن بادلكاف وأوطاف الغنم مرابضها وأماكنها اليت تأوي فهو موطن االنساف وزلله، 
، وأوطنه ازبذ  وطناً، ومن مث فادلىفهـو اللغوي للمواطنة أقرب إُف اجلغرافيا منه إُف وأوطن أقاـ

 ادلىفهـو االصطالحي ادلعاصر ذلذ  الكلمة .
 االنساف وادلواطنحقوؽ ود إُف عصر النهضة والتنوير وأدبيات ػػػأما ادلىفهـو احلديث فيع
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، ومن مث ترسيخ هذا ادلىفهـو يف احلياة السياسية عند قياـ الثورتُت األمريكية يف أوروبا
 . (25)والىفرنسية

إف ادلىفهـو القريب للمواطنة هو الذي غلمع بُت )ادلواطن( و)الوطٍت( أي بتعبَت آخر 
ارتباطه باجملتمع، فهو )ادلواطن الوطٍت(، وادلواطن هو ادلعٌت الذي يضاؼ لإلنساف عند 

اإلنساف مضافاً إليه مدلوؿ من مدلوالت الوطن، فالوطن يف أوسع معانيه ؽلنح من ينتمي إليه 
حقوقًا ويقتضي منه يف مقابل ذلك واجبات خدمة الوطن ومحايته والدفاع عنه وتنميته ورفع 

 مكانته والتضحية يف سبيله .
األمس  لإلنساف عند مىفهـو ادلواطنة،  ويلتقي ادلىفهـو األمس  للمواطن مع ادلىفهـو

وبذلك يزيد ادلواطن اقًتابًا من أمس  مىفهـو لإلنسانية، فتصبح ادلواطنة إنسانية مضافًا إليها 
التعلق بشخص آخر يشاركه يف الوطن ويقتسم معه مسؤوليات العمل وبناء ادلستقبل، فىفي 

 .(26)يمة األمة، وهبا يكوف معٌت الشعب وقركة وتآخيادلواطنة تىفاعل ومشا
وهبذا تعٍت ادلواطنة "االنتماء إُف الوطن واكتساب صىفة ادلواطن والتشبع بقيم الوطن 

وقدرته عل  شلارستها  ،والتشبث دبقدساته، ويعٍت مىفهـو ادلواطنة سبتع الىفرد حبقوؽ وواجبات
حلديثة، يف منطقة جغرافية معينة ذلا حدود زلددة تُعرؼ يف الوقت احلاضر بالدولة القومية ا

 .(27)وتستند إُف حكم القانوف"
ادؿ كما تعٍت "العضوية اليت يتمتع هبا األفراد يف اجملتمع وتتضمن القبوؿ والتسليم بتب

، والقدرة أجل رفاهية اجملتمع، واالحساس باالهتماـ ادلشًتؾ من االهتمامات بُت مجيع األفراد
 .(28)عل  العطاء لتحقيق مزيد من تطور اجملتمع واستمرار "

وبالنظر إُف التعريىفُت السابقُت صلد أف مىفهـو االنتماء يعطي بعدًا وطنيًا للمواطنة 
أكثر من مىفهـو العضوية، اليت ال تنطوي عل  عامل االرتباط الروحي الوثيق بالوطن وبقيمه 
ومقدساته، ألف العضوية ال يًتتب عليها إال حقوؽ وواجبات، أما االنتماء فيًتتب عليه 

 والوالء إضافة إُف احلقوؽ والواجبات.    االرتباط
وقد ورد يف دائرة ادلعارؼ الربيطانية أف ادلواطنة "عالقة بُت الىفرد والدولة عل  النحو 
الذي ػلدد  قانوف تلك الدولة متضمنًة مرتبة من احلرية وما يصاحبها من مسؤوليات، 

 وحقوقاً سياسية مثل حق االنتخاب وتوِف ادلناصب العامة .
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ا ورد يف ادلوسوعة الدولية أف ادلواطنة هي عضوية كاملة يف دولة أو بعض وحدات كم
احلكم، كما بينت أف ادلواطنُت لديهم بعض احلقوؽ كحق التصويت وحق توِف ادلناصب 

 العامة كما عليهم بعض الواجبات مثل دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم .
األمريكية فقد أوردت أف ادلواطنة هي أكثر أشكاؿ العضوية  كوليرأما موسوعة 

 اكتمااًل يف مجاعة سياسية ما.
أما قاموس علم االجتماع فقد أورد أف ادلواطنة مكانة أو عالقة اجتماعية تقـو بُت 
شخص طبيعي ورلتمع سياسي )دولة( يقدـ من خالذلا الطرؼ األوؿ الوالء والثاين احلماية 

 قة عن طريق القانوف وػلكمها مبدأ ادلساواة.وتتحدد هذ  العال
وتشًتؾ التعريىفات السابقة يف كوف ادلواطنة تعرب عن عضوية الىفرد يف الدولة، والعالقة 
الرمسية اليت تربطه هبا دوف الًتكيز عل  عامل االرتباط واالنتماء، وكذلك احلاؿ بالنسبة 

 للتعريف التاِف .    
شَت ادلواطنة إُف رلموعة االلتزامات ادلتبادلة بُت فبحسب أدبيات علم االجتماع ت

األشخاص والدولة حبصوؿ األشخاص عل  بعض احلقوؽ السياسية ذات الطابع ادلدين نتيجة 
 . انتمائهم إُف رلتمع سياسي معُت ويكوف عليهم واجبات يؤدوهنا يف نىفس الوقت

)سياسية واجتماعية وتتعدد تعريىفات ادلواطنة بالنظر إُف مىفهومها من عدة زوايا 
وقانونية ونىفسية( فادلىفهـو السياسي يرى أف ادلواطنة: هي صىفة ادلواطن الذي له حقوؽ وعليه 
واجبات تىفرضها طبيعة انتمائه إُف وطن معُت، وهذا يعٍت أف ادلواطنة عالقة بُت الىفرد والدولة 

 اليت ينتمي إليها جبنسيته عل  النحو الذي ػلدد  الدستور والقوانُت .
وادلىفهـو االجتماعي والقانوين: يرى أهنا الرابطة االجتماعية والقانونية بُت األفراد 

 قوؽ دبؤسساتػػػػػػػػػػػػػػراد ذوي احلػػػػػط األفػػػػػػػورلتمعهم السياسي الدؽلقراطي، وهي ادلؤسسة اليت ترب
 احلماية للدولة.

ن وللقيادة السياسية اليت هي أما ادلىفهـو النىفسي : فهي الشعور باالنتماء والوالء للوط
 .(29)مصدر إشباع احلاجات األساسية ومحاية الذات من األخطار ادلصَتية"

أما يف الىفكر ادلعاصر فادلواطنة هي "انتماء اإلنساف إُف دولة إقليمية معينة، فهو 
، وعالقة ي أنشطة وفعالية، أو إقليم زلدديتطلب وجود دولة بادلعٌت احلديث ووجود وطن ذ
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اجتماعية بُت الىفرد والدولة، والتزاـ بالتعايش السلمي بُت أفراد اجملتمع باإلضافة إُف مشاركة 
توى الدستوري يف احلقوؽ والواجبات، واحًتاـ نظاـ الدولة وعالقته باحلاكم عل  ادلس

، فيعرب ادلواطن يف الدولة عن رأيه ومصاحله حبرية يف مظلة ضمانات والسياسي والقانوين
 .(30)مقررة"

ويعد تعريف )حاج جيدور( دلىفهـو ادلواطنة يف الىفلسىفة السياسية ادلعاصرة التعريف 
"االنتماء إُف الوطن، انتماًء  الشامل واجلامع يف عصرنا الراهن والذي يرى فيه أف ادلواطنة هي

يتمتع ادلواطن فيه بالعضوية كاملة األهلية عل  ضلو يتساوى فيه مع اآلخرين الذين يعيشوف 
الوطن نىفسه مساواًة كاملة يف احلقوؽ والواجبات وأماـ القانوف، وذلك ػلتم زواؿ كل سبييز  يف

بينهم عل  أساس اللوف أو العرؽ أو الدين أو الىفكر أو االنتماء السياسي، وؽلنحه حقوؽ 
، وتضع عل  عاتقه مهاـ ، وواجبات يضطلع هبا الىفردمدنية وسياسية واجتماعية وقانونية

ونية والتزامات معنوية، كما تىفرض عليه الوالء التاـ للوطن ومحاية القانوف والذود وواجبات قان
  .(31)عن مصاٌف اجلماعة

 تتمثل أعلية ادلواطنة يف كوهنا: أىمية المواطنة:
تعمل عل  إزالة اخلالفات واالختالفات بُت مكونات اجملتمع والدولة يف سياؽ التدافع  -1

للحد من الىفنت والصراعات العرقية والطائىفية واالختالفات  احلضاري، لكوهنا آلية ناجعة
 السياسية والىفكرية يف أي رلتمع .

سبثل مبدأ ومرجعية دستورية وسياسية، ال تلغي عملية التنافس، بل تركز عل  احًتاـ  -2
ع يف سبتُت قاعدة الوحدة التنوع وليس نىفيه، والساعية بوسائل قانونية لالستىفادة من هذا التنو 

، حبيث يشعر اجلميع بأف مستقبلهم مرهوف هبا وليس نىفيًا خلصوصياهتم، وإظلا رلاؿ لوطنيةا
 .دلبادئ الدؽلقراطية للتعبَت عنها وفقاً 

ربىفظ للمواطن حقوقه ادلختلىفة وتوجب عليه واجبات ذبا  دولته، وهذا ما يؤدي إُف  -3
 االجتماعي للمجتمع .الثقة ادلتبادلة بُت ادلواطن والدولة دبا ػلقق وحدة النسيج 

تضمن العدالة وادلساواة واإلنصاؼ بُت ادلواطنُت أماـ القانوف، فجميع ادلواطنُت  -4
متساووف يف احلقوؽ والواجبات، ال سبييز بينهم بسبب اللوف أو العرؽ أو النوع أو الدين، 

مة، يف والتمتع خبدمات ادلؤسسات عن طريق ادلشاركة يف ادلسؤوليات وتوزيع الثروات العا
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مقابل الواجبات مثل دفع الضرائب، واحملافظة عل  الوطن ومحايته والدفاع عنه إُف غَت ذلك 
 من الواجبات .

تؤدي إُف بناء سياسي مدين تعددي متنوع يف العرؽ وادلؤسسات )األسرة، العائلة،  -5
احًتاـ ادلشاركة  القبيلة، احلزب، النقابة ...اٍف( والثقافة واأليديولوجية والدين، وهذا من باب

الشعبية للمواطنُت وتبويئها صدارة السلطة عل  مؤسسات الدولة، ومنها إدماج األقليات يف 
 النسيج اجملتمعي للدولة وربقيق مشاركتهم يف احلياة السياسية .  

تعترب معيار للتقدـ وتطور اجملتمعات، دبعٌت كلما تعددت التكوينات االجتماعية  -6
ية تصبح ادلواطنة أساسًا لبناء الدولة احلديثة اليت ربدد العالقة بُت اجملتمع والسياسية والثقاف

 .(32)والدولة
 قيــم المواطنــة:

ؽلكن تعريف قيم ادلواطنة بأهنا: " اإلطار الىفكري جملموعة ادلبادئ احلاكمة لعالقات 
تكوين احلس  الىفرد بالنظاـ الدؽلقراطي يف اجملتمع، واليت ذبعل لإلصلاز الوطٍت روحًا يف

االجتماعي واالنتماء دبا يسمو بإرادة الىفرد للعمل الوطٍت فوؽ حدود الواجب، مع الشعور 
 بادلسؤولية لتحقيق رموز الكىفاءة وادلكانة جملتمعه يف ادلستقبل. 

إف قيم ادلواطنة هي اليت ربرؾ إرادة الىفعل من موقع الىفرد يف شبكة النسيج االجتماعي 
اإلظلاء الوطٍت، دبا يتىفق وصورة رمزية مأمولة للمجتمع يعيش هبا الىفرد  يف مسارات آمنة حلركة

 . (33)ويعمل من أجلها"
"وقيم ادلواطنة تكتسب من خالؿ السياؽ االجتماعي الذي يعيش فيه الىفرد مستشعراً 
دلسؤوليته ومكانته يف العالقات االجتماعية القائمة فيه، واألعلية تكمن فيما إذا كنا نوفر ما 
يكىفي من التشجيع لشبابنا ليتعلموا كيف يكونوا مواطنُت صاحلُت، وكما يرى )ليسًت( أف 
ادلواطنة هي مىفهـو كلي يف بنية اجملتمع الدؽلقراطي، إهنا ادلعٌت والقيمة اليت تتطلب توحد 
اإلرادة اجملتمعية ضلو إعالء حق الوطن قبل حقوؽ األفراد، والشعور بادلسؤولية ذبا  حركة 

واإلظلاء، ومن مث فإف ادلواطنة ُتكتسب اجتماعياً، وتوحي دبجموعة من ادلعاين والقيم  التطور
 وقيم المواطنة كثيرة أبرزىا:، (34)واالفًتاضات حوؿ مستقبل األمة وبنية اجملتمع السياسي"

 وهو يعرب عن، نةػػػػػػػػػم ادلواطػاسية اليت تتشكل عليها بقية قيػػػػػػػػػػدة األسػػػػػػهو القاع: االنتماء -1
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الرابطة ادلعنوية بُت الىفرد واجملتمع، القائمة عل  أساس حاجة الىفرد لتأكيد ذاته ضمن كياف 
، واالنتماء يعٍت االنتساب احلقيقي للدين والوطن فكراً وعمالً، (35)أكرب ؽلنحه األمن واحلماية

جه، وللوطن بتجسيد التضحية من االنتماء للدين يكوف بااللتزاـ بتعليماته والثبات عل  منه
 .(36)أػجله وهي تلك النابعة من الشعور باحلب له

تعد الوطنية هي الدافع العاطىفي والوجداين وراء : "الوطنية )الحب والوالء للوطن( -2
وتعٍت االنتماء للوطن يف إشارة واضحة حلب الوطن واالرتباط به وخدمته  ،(37)سلوؾ ادلواطنة

 . (39)والدفاع عنه، والوالء يعٍت رلموعة ادلشاعر اليت ػلملها الىفرد ذبا  الكياف الذي ينتمي إليه
هي تكافؤ الىفرص أماـ ادلواطنُت لالستىفادة من حقوؽ ادلواطنة حبيث يكوف  العدالة: -3

ثروات والعائدات، وادلشاركة يف ازباذ القرارات والسياسات أمرًا مضموناً تقسيم اخلدمات وال
ومتاحًا أماـ اجلميع بدوف استثناء، ومتجاوزًا كل االختالفات العرقية والطائىفية والىفكرية 

، وتكوف مواقع السلطة وادلسؤولية يف متناوؿ اجلميع بشكل يتيح ماعيةوالسياسية واالجت
 وصوؿ إُف سلتلف الوظائف العامة ومواقع ازباذ القرار .        أمامهم نىفس الىفرص يف ال

يقصد هبا " القدرة عل  التصرؼ دوف ربرًن أو قيد يىفرض من اخلارج عل  هذ   الحرية: -4
القدرة، وأهم ادلعاين اليت تتضمنها احلرية التحرر من أي قيد أو قهر أو إرغاـ أو كبت 
خارجي، كما تتضمن قوة االختيار أي التحرر من احلاجة أو االضطرار، كما أهنا القدرة عل  

، أي حرية التصرؼ والعيش والسلوؾ حسب توجيه اإلرادة العاقلة االختيار بُت عدة أشياء
دوف اإلضرار بالغَت، أو دوف اخلضوع ألي ضغط إال ما تىفرضه القوانُت العادلة الضرورية 
وواجبات احلياة االجتماعية، واحلرية ادلدنية ذلا عدة أشكاؿ منها حرية العقيدة وتشمل حرية 

اف السماوية باختيار ، وحرية الرأي والتعبَت وحرية التجمع الىفرد يف االنتماء إُف أحد األدي
(40)السلمي وحرية العمل وحرية اإلرادة

 .  

إف االشًتاؾ يف الوطن يىفرض نوعًا من الًتابط والتآلف بُت ادلواطنُت، أي ما  التآخي: -5
يسم  بالتآخي، فكل مواطن أخ دلواطنه، وهذ  األخوة توجب له من حقوؽ ادلعاونة 

 .(41)وادلناصرة والتكافل ما يستلزمه معٌت األخوة، أي االنتماء إُف أسرة واحدة
عرفته منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلـو والثقافة )اليونسكو( بأنه االحًتاـ التسامح:  -6

والقبوؿ بتنوع واختالؼ ثقافات عادلنا، وهو ليس رلرد واجب أخالقي، ولكنه أيضًا ضرورة 
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نية، وهو فضيلة ذبعل السالـ شلكنًا عادلياً  وتساعد عل  استبداؿ احلرب بثقافة سياسية وقانو 
، كما أنه موقف يتجل  يف االستعداد لتقبل وجهات النظر ادلختلىفة فيما يتعلق (42)السالـ

باختالفات السلوؾ والرأي دوف ادلوافقة عليها، ويرتبط التسامح بسياسات احلرية يف ميداف 
ية، حيث يسمح بالتنوع الىفكري والعقائدي عل  أنه ؼلتلف عن التشجيع الرقابة االجتماع

 .(43)الىفعاؿ للتباين والتنوع
يقصد به عملية التآزر أو االعتماد ادلتبادؿ كما تظهر يف العلـو االجتماعية، التضامن:  -7

يف ومعنا  األصلي هو معٌت تشريعي، فقد كاف يستخدـ لإلشارة إُف تضامن الىفرد مع مجاعته 
، كما يقصد به يف وقتنا احلديث التساند والتكافل والتعاضد من أجل ربقيق (44)ادلسؤولية

ادلصلحة العليا، ويعرب التضامن كقيمة زلىفزة لثقافة ادلواطنة عن توافق أفراد اجملتمع وعن 
، إنه مهم م اجملتمع ذبا  اآلخريناإلحساس بالواجب األخالقي واالجتماعي، الذي تقتضيه قي

منطلق أف األفراد ليسوا رلرد أفراد متساكنُت بل أفراد مرتبطوف بالرغبة يف إصلاز مشروع من 
 .(45)معُت يعزز من حقوقهم اجلماعية ويًتجم رغبتهم يف العيش ادلشًتؾ

تقاسم الىفرد مع  ويقصد هباالمشاركة )احترام وتقدير اآلخر وتقبلو والعمل معو(:  -8
هتماـ، وما يتطلبه الىفهم من أعماؿ تساعد اجلماعة يف إشباع اآلخرين عماًل ما ؽليل إليه اال

حاجاهتا وحل مشكالهتا، والوصوؿ إُف أهدافها، وربقيق رفاهيتها واحملافظة عل  
وتقـو ادلشاركة عل  مبدأ الشراكة يف الوطن، القائمة عل  تقبل اآلخر واحًتاـ  ،(46)استمرارها

 حقوقه، والتعاوف معه عل  أسس من التعددية والتنوع الىفكري .  
سبثل الدؽلقراطية قيمة أصيلة من قيم ادلواطنة ومظهراً من مظاهرها يف نىفس الديمقراطية:  -9

شلارستها يف رلتمع ما هو إال تعبَت عن مدى ترسيخ الوقت عل  اعتبار أف وجود الدؽلقراطية و 
وتأكيد حلقوؽ ادلواطنة يف هذا اجملتمع، والدؽلقراطية هي حكم يقيمه الشعب، وتكوف فيه 

، عنه ينتخبهم يف نظاـ انتخايب حر السلطة مناطة بالشعب ؽلارسها مباشرًة أو بواسطة وكالء
رية وادلساواة، ورضا احملكومُت، وضماف وترتكز الدؽلقراطية عل  مبدأ سيادة الشعب، واحل

  .(47)حقوؽ األقلية، وادلشاركة السياسية من خالؿ االنتخاب احلر 
إف جوهر الدؽلقراطية كنظاـ تضعه احلكومات ويرتضيه الشعب هو لضماف إتاحة 
الىفرصة لكل فرد بأف يكوف مشاركًا يف صنع القرارات اليت ربدد مستقبل حياته ورلتمعه، 
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ف بالدؽلقراطية هو الذي ػلدد مدى امتثاؿ الىفرد لقيمها، إال أف الربط بُت الدؽلقراطية والتعري
وسلزوف اخلربة التارؼلية يف اجملتمع هو الذي يصنع ادلواطنة، ومن مث فإف مىفهـو ادلواطنة 

 . (48)يكتسب قيمته من الرصيد احلضاري لألمة عرب تارؼلها
  عناصر المواطنة:

 :(49)دة عناصر هيتتألف ادلواطنة من ع
ويقصد هبا عدـ التمييز بُت ادلواطنُت يف الدولة بسبب اجلنس أو اللوف أو المساواة:  -1

الدين أو العرؽ أو اجلهة أو الطبقة االجتماعية ادلنتمُت إليها أو أي وجه آخر من أوجه 
االختالؼ بُت ادلواطنُت، ويتضمن حق ادلساواة بصىفة خاصة ادلساواة يف حقوؽ وواجبات 

اـ القضاء ويف األهلية للوظيىفة والوالية العامة وغَت ذلك من األوجه احلياة العامة، وادلساواة أم
 ادلختلىفة ذلذا احلق . 

ملة تتطلب ادلواطنة سبتع كافة ادلواطنُت حبقوؽ العضوية الكاالحقوق والواجبات:  -2
لدولية عل  الدساتَت الوطنية وادلواثيق والعهود ا ، وتنص كافةوالتحمل بواجبات هذ  العضوية

 ، ولذلك يعرؼ هذا النوع من ادلواطنة بادلواطنة القانونية .حلقوؽ والواجباتهذ  ا
وتعٍت إتاحة فرص االطلراط التلقائي للمواطنُت يف كافة المشاركة في الحياة العامة:  -3

اجملاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ...اٍف ودوف سبييز، ويعرؼ هذا النوع 
 واطنة الىفاعلة .من ادلواطنة بادل

إف ادلواطنة ليست عالقة رأسية بُت  االحترام المتبادل واالعتراف بالتنوع وإدارتو: -4
ادلواطن والدولة فحسب، وإظلا هي عالقة أفقية أيضًا بُت ادلواطنُت فيما بينهم، وهذا يعٍت 

كما   ضرورة احًتاـ مواطٍت الدولة لبعضهم البعض، حبيث ال يلحق أحدهم الضرر باآلخر،
 رورية للسيطرةػػػػػػػراءات الضػػػػ، وازباذ اإلجار بالتنوع االجتماعي فيما بينهمر ػػػػػػتستلـز ادلواطنة اإلق

 الىفعالة عل  كل ما ؽلكن أف يىفسد هذا التنوع .  
يقصد بالوالء رلموعة ادلشاعر اليت ػلملها اإلنساف ذبا  الكياف الذي  الوالء للوطن: -5

ينتمي إليه، ويتطلب الوالء كعنصر يف ادلواطنة أف تسمو الرابطة اليت ذبمع ادلواطنُت بوطنهم 
عل  الروابط األخرى احلزبية والقبلية والعشائرية، وال يكوف اخلضوع يف هذ  الرابطة إال 

أف رابطة ادلواطنة ال تنحصر يف الشعور اجملرد باالنتماء وما يتضمن  للقانوف، باإلضافة إُف
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ذلك من عواطف، وإظلا تتجل  أيضاً يف إدراؾ ادلواطن واعتقاد  بأف هناؾ واجبات والتزامات 
ذبا  الوطن ال تتحقق ادلواطنة دوف التقيد الطوعي هبا، ومن ادلتطلبات الرئيسية يف الوالء 

ل عل  تنميته، والرفع من شأنه ومحاية مقوماته الدينية واحلضارية للوطن كذلك خدمته والعم
 والثقافية، والشعور بادلسؤولية عند ربقيق ادلنىفعة العامة . 

 حقوق المواطنة:
تنقسم حقوؽ ادلواطنة من حيث نوع احلقوؽ إُف حقوؽ مدنية وحقوؽ سياسية 

 :  (50)وحقوؽ اقتصادية واجتماعية كاآليت
 رف الثامن عشر، حيث مت يف هذ ػػػوسبثل إحدى أهم نتائج الق المدنية: حقوق المواطنة -1
الىفًتة إقرار بعض احلقوؽ مثل حق حرية التعبَت والىفكر واحلريات الدينية، ومبدأ ادلساواة أماـ  

القانوف، ومن احلقوؽ ادلدنية األخرى اليت أقرت يف النظم القانونية واالجتماعية احلريات 
 األماف، واحلق يف اخلصوصية وحريات االجتماع، وحق احلصوؿ عل  الشخصية، واحلق يف

ادلعلومات، وحرية تشكيل التنظيمات ادلدنية مثل األحزاب والنقابات واجلمعيات غَت 
 احلكومية، وحرية التنقل، وادلعارضة السلمية، واحلق يف احملاكمة العادلة .

، وؽ ادلواطنة يف القرف التاسع عشرظهر هذا ادلكوف من حق حقوق المواطنة السياسية: -2
للبالد كحق التصويت وحق الًتشح للوظائف  ومن ذلك حقوؽ ادلشاركة يف إدارة الشأف العاـ

العامة، هذا باإلضافة إُف احلقوؽ األخرى ذات الطابع السياسي واليت أصبحت من 
 ادلسلمات يف الوقت احلاضر .

ظهر هي أحدث حقوؽ ادلواطنة، حيث و  :المواطنة االقتصادية واالجتماعيةحقوق  -3
، وتقـو احلقوؽ االجتماعية عل  ضماف حد أدىن من األمن هذا ادلكوف يف القرف العشرين

االقتصادي للمواطن حلمايته من قوى السوؽ، هذا باإلضافة إُف احلقوؽ واحلريات التقليدية 
  األجر العادؿ، األخرى مثل حق ادللكية، واحلقوؽ ادلرتبطة بالعمل مثل حق احلصوؿ عل

 والعطالت الدورية، واإلضراب والتىفاوض اجلماعي .
وتنقسم حقوؽ ادلواطنة من حيث األشخاص ادلنتىفعُت هبا إُف حقوؽ فردية وحقوؽ 

 مجاعية كاآليت:
 المةػػػػػػػػػمثل حق ادلساواة وعدـ التمييز بُت األفراد، واحلقوؽ ادلتعلقة بس الحقوق الفردية: -1
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خصية احلق يف احلياة، وحق التمتع باألماف والسالمة واالستقرار، واحلقوؽ الشادلواطن مثل 
قضائية مثل ، وحق اختيار نوع التعليم ونوع العمل وحرية التنقل، واحلقوؽ المثل حق احلرية

، وحق التظلم، واحلقوؽ ادلتعلقة باحلريات السياسية واالجتماعية مثل احلق يف زلاكمة عادلة
ب السياسية، وتكوين اجلمعيات والنقابات، والتجمع السلمي واإلضراب، حق إنشاء األحزا

وادلشاركة يف االنتخابات وخوضها، واحلق يف التمتع حبماية القانوف، واحلق يف احلريات 
الىفكرية مثل حرية الىفكر والتعبَت واحلق يف اخلصوصية يف احلياة الشخصية واالجتماعية 

ى ادلعيشي الالئق ادلتمثل يف توفر الغذاء الكايف وادلسكن والعائلية وحق التملك وحق ادلستو 
 ادلالئم، والبيئة الصحية.

مثل احلق يف التعليم والعمل، واحلق يف ادلعيشة الالئقة، وحقوؽ  الحقوق الجماعية: -2
 ، واحلق يف التنمية والثروات .، وتقرير ادلصَتالسلم واحلرب

 واجبات المواطنة:
باختالؼ الىفلسىفة اليت تقـو عليها كل دولة، فهناؾ بعض زبتلف واجبات ادلواطنة 

طٍت بينما ترا  دوؿ أخرى غَت الدوؿ ترى أف ادلشاركة السياسية يف االنتخابات واجب و 
، ومن أوُف واجبات ادلواطنة الوالء الكامل للوطن والدفاع عنه ومحايته ضد كل ما يهدد  ذلك

ت احلرب، وادلشاركة يف تنميته وقت السلم، ويشكل خطرًا عل  سالمته وأمنه واستقرار  وق
، ودفع وأداء اخلدمة الوطنية يف اجليش، واحملافظة عل  ادلمتلكات وادلرافق العامة منها واخلاصة

نهم وبُت ، وااللتزاـ بالقوانُت النافذة يف الدولة اليت تنظم العالقات بُت ادلواطنُت وبيالضرائب
يات وحقوؽ اآلخرين واحًتاـ التنوع القائم يف اجملتمع، ، واحًتاـ حر مؤسسات الدولة واجملتمع

وادلشاركة يف ربسُت احلياة السياسية وادلدنية  وجدير بالذكر أف هذ  الواجبات وادلسؤوليات 
 ارج إقليم الدولة، ولو اكتسب جنسية دولة أخرىػػػػػػػػػػتظل قائمة عل  عاتق ادلواطن ولو كاف خ

 .  (51)صليةطادلا َف يتخل  عن جنسيته األ
  :: التأثيرات اإليجابية والسلبية لوسائل اإلعالم ودوره في تعزيز قيم المواطنةثـالـثاً 

إف ادلواطنة احلقة ال تكتسب بالوراثة ، ولكنها تكتسب بالًتبية والتعليم، والتكوين 
خالؿ والتأهيل، وبالتنشئة االجتماعية يف األسرة ويف ادلدرسة، ومع الرفاؽ يف الشارع، ومن 

، ومع تعدد وتنوع وسائل (52)وسائل اإلعالـ، فهي مسؤولية يشًتؾ فيها مجيع أفراد اجملتمع
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اإلعالـ وسعة انتشارها اتسعت دائرة تأثَتاهتا عل  أفراد اجملتمع ما بُت تأثَتات إغلابية وأخرى 
 سلبية ؽلكن أف صلمل بعضها فيما يلي:

 المواطنة: التأثيرات االيجابية لوسائل اإلعالم على قيم
تؤدي وسائل اإلعالـ دورًا مهمًا وجوهريًا ضمن رسالتها اإلعالمية السامية يف غرس  

وترسيخ وتدعيم قيم ادلواطنة لدى الرأي العاـ، ويف تكوين مىفاهيم واضحة فيما يتعلق حبقوؽ 
ادلواطنة وواجباهتا، وهذا اذلدؼ هو جزء من رسالتها وفلسىفتها منذ ظهورها، وهذا يتضح يف 
توصيات وتوجيهات ادلنظمات الدولية لتنظيم عمل وسائل اإلعالـ وربديد وظائىفها، حيث 

ـ الدوؿ 1972أوص  مؤسبر وزراء ثقافة الدوؿ األوروبية الذي انعقد يف )هلسنكي( عاـ  
األعضاء يف هيئة )اليونسكو( دبحاولة جعل وسائل اإلعالـ دبا يف ذلك الوسائل العادلية، 

ـ 1972نوفمرب من عاـ  9، ويف ـ والصداقة والتعاوف والتىفاهم الدوِفتستخدـ لدعم السال
ازبذت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة قرارًا حوؿ االستعدادات لعقد ميثاؽ دوِف ينظم 

ة ، وذلذا ينبغي أف يكوف اإلعالـ أدا(53)استخداـ األقمار الصناعية يف اإلذاعة ادلرئية ادلباشرة
، فالصورة الراهنة والتحديات ادلستقبلية تعج باألخطار احملدقة واإلصالحمن أدوات البناء 

وادلتوقعة ، وهذا يستلـز تعبئة الطاقات وتوظيف وسائل اإلعالـ وتوجيهها حىت يكوف تأثَتها 
نمية واضحًا وينعكس بالدرجة األوُف عل  تعزيز وتأكيد قيم ادلواطنة، وهتيئة ادلناخ ادلالئم لت

 : وترسيخ قيمها، وتتمثل هذ  التأثَتات يفبذور ادلواطنة 
 التعبَت عن رغبات الناس وتطلعاهتم، وحبث قضاياهم ومشاكلهم ومشاركتهم يف حلها.  -1
هتيئة مناخ مالئم للتىفاهم وتبادؿ األفكار واآلراء وادلنافع بُت أفراد اجملتمع دبا ؼلدـ  -2

 الصاٌف العاـ .
 .توثيق الصلة بُت احلاكم واحملكـو  -3
تعزيز القيم السائدة يف اجملتمع والًتكيز عل  القيم الوطنية وإبرازها بشكل واسع ومن  -4

 بينها قيم ادلواطنة.
تشجيع ثقافة احلوار والتىفاهم بُت مكونات اجملتمع ادلبنية عل  احًتاـ الثوابت الوطنية  -5

 للمجتمع.
 ساد واحملاباة واالضلراؼ فيه.التعبَت عن قضايا اجملتمع ومشكالته والكشف عن مواطن الىف -6
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 تزويد اجملتمع بادلعلومات الصحيحة عن تارؼله وحضارته وثقافته لتعزيز االنتماء الوطٍت. -7
ادلساعلة يف تكوين الشخصية الوطنية القادرة عل  العمل والبناء وادلتصىفة بقيم ادلواطنة  -8

 واحملافظة عليها. 
 البنياف االجتماعي .قوة إغلابية بناءة يف تدعيم وسباسك  -9

 دفع عجلة التنمية وادلساعلة يف االزدهار االقتصادي . -10
 قيادة التغَت االجتماعي يف اجملتمع . -11
 خلق ادلناخ ادلالئم للتعاوف وادلشاركة والعمل اجلماعي .   -12
 .  توعية ادلواطنُت باخلسائر ادلادية وادلعنوية الناذبة عن االقتتاؿ واحلروب األهلية 13
ترسيخ مبدأ ادلصداقية والشىفافية يف تناوؿ القضايا وادلشكالت، وجعلها يف مقدمة  -14

 رسالة اإلعالـ الوطٍت.
 مقاومة اإلعالـ ادلضلل برسائل إعالمية جادة وصادقة تكشف زيف هذا اإلعالـ . -15
 االنضباط يف النشر القائم عل  احلقائق اجملردة من أي تىفسَت قاصر لألحداث . -16

 التأثيرات السلبية لوسائل اإلعالم على قيم المواطنة:
اإلعالـ سالح ذو حدين نظراً لكونه متعدد الوظائف واالستخدامات، وكثَتاً ما يساء 

ثرة يف األفكار واآلراء استخداـ اإلعالـ فتظهر تبعاته عل  الرأي العاـ لكونه أداة مؤ 
خاصًة ما يتعلق منها باألقمار الصناعية مثل ، ووسائل األعالـ مجيعها بالغة التأثَت وادلواقف

البث التلىفزيوين والبث عرب شبكة ادلعلومات الدولية، كوهنا أداًة تواصلية سريعة ومؤثرة وواسعة 
االنتشار وغَت مكلىفة، وتلق  إقبااًل واسعًا من فئات كثَتة من الناس خاصًة الشباب، وقد 

بادلصلحة العامة واخلاصة، السيما أف  تستخدـ شبكات التواصل االجتماعي ألغراض تضر
ة يف ادلنشورات اليت تتاح هذ  الشبكات يضعف فيها األماف وتقل فيها اخلصوصية، خاص

بقيم ادلواطنة ، شلا يتيح لذوي األغراض السيئة أف ينشروا من األفكار ما هو مضر للجميع
، وهذا يأيت بالنظاـ العاـ ف والغلو واإلخالؿ، وقد تولد هذ  األفكار العنوبادلصلحة الوطنية

دد غايات وأهداؼ مستخدمي الشبكات، فمنها أغراض سياسية، ومنها فكرية، ومنها من تع
 ، ومنه عبثية وتضييع لوقت ادلرسل وادلتلقي  .   ذبارية

 أثَتاً ػػػػػت نة كما سبارسػػػػػػػاطالـ اليـو سبارس تأثَتا سلبياً عل  قيم ادلو ػػػػػػػػػػػػػائل اإلعػػػػػػػوذلذا فوس
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 ، وتتمثل التأثَتات السلبية يف:     إغلابياً 
البعد عن احليادية يف أداء الرسالة اإلعالمية من خالؿ التحيز والتعصب السياسي أو  -1

الىفكري أو الديٍت أو الطائىفي أو العرقي، وتوسيع شقة اخلالؼ والىفرقة بُت أبناء الوطن 
 الواحد .

ة االنتقاـ، األمر الذي يؤدي إُف سبزيق الوحدة الوطنية، نشر خطاب الكراهية وثقاف -2
 وتشتيت النسيج االجتماعي .

 ، ويف هذام غريبة عن ثقافة وأصالة اجملتمعالؿ غرس قيػػػػػػػػػتشويه الشخصية الوطنية من خ -3
 انتهاؾ للحقوؽ األساسية لإلنساف وخلصوصية قيم ادلواطنة يف كل رلتمع .

 وتدمَت معنوياته يف أوقات األزمات واحلروب وادلشاكل الداخلية .تىفتيت اجملتمع  -4
 شلارسة الكذب والتضليل اإلعالمي . -5
التسويق لقيم العودلة من خالؿ تقدًن صور من النماذج الغربية يف ميادين متعددة  -6

 لالحتذاء هبا .
يف ذهن صناعة الصور النمطية عن األشخاص وادلؤسسات واجملتمعات، والتصاقها  -7

 ادلواطن بشكل ػلد من عدـ رؤيتها يف غَت هذ  الصورة .
 دور وسائل اإلعالم في تعزيز قيم المواطنة:

يم قيم ادلواطنة لدى الرأي تلعب وسائل األعالـ دورًا كبَتًا ورئيسيًا يف ترسيخ وتدع
عالقة فاعلة ، فالعالقة بُت ادلنظومة اإلعالمية ومنظومة القيم االجتماعية واألخالقية العاـ

ألظلاط التىفكَت  ومتداخلة عل  اعتبار أف وسائل اإلعالـ يف أي رلتمع هي األداة الناقلة
    ، وبالتاِف فهي تسهم يف خلق جانب كبَت من الثقافة االجتماعية، هذا وادلعرفة والقيم

 افة إُف األنديةرة وادلدرسة واجلامعة إضػػػػػرى مثل األسػػػػػػطبعاً إُف جانب مؤسسات اجملتمع األخ
 واألصدقاء وغَتها من اجلماعات ادلرجعية .    

، من خالؿ تزويد اإلعالـ يف عملية التثقيف العاـ ويرتبط هذا اجلانب بدور وسائل
، وروابط االنتماء لصحيحة عن تاريخ البالد وحضارهتاالرأي العاـ يف اجملتمع بادلعلومات ا

بدور كبَت يف بناء الشخصية الوطنية عرب الربامج  والوالء للوطن، كما تقـو وسائل اإلعالـ
اذلادفة إُف نشر ثقافة ادلواطنة، والدعوة إُف التمسك باذلوية واالنتماء كعامل قوة يضمن وحدة 
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، ويؤكد الباحثوف أف أي تغيَت يف ثقافة احلوار بُت أفراد اجملتمع اجملتمع وسباسكه، وتشجيع
تخداـ وسائل اإلعالـ اليت تتعدد وسائلها لدعم ونقل اجملتمع ال ؽلكن أف يتم دبعزؿ عن اس

، أصبحت بالىفعل هي الداعية للتغيَت، بل إف وسائل اإلعالـ اليـو اجلديدة" وتطبيق التغيَتات
 وادلبادرة له وادلتىفردة بقيادته وتوجيهه حسب الطريق ادلرسـو له السَت فيه .

ن خالؿ نشر الثقافة وتوعية هذا وتعمل وسائل اإلعالـ عل  تعزيز قيم ادلواطنة م
     ادلواطنُت بدور القيم اخلاصة بادلواطنة كمقومات حضارية وإنسانية راقية تساهم يف 

 اءػػػػػػػػترسيخ القيم والعادات والصىفات اإلغلابية اليت تسهم يف تنمية اجملتمع وتقدمه وربقيق الرخ
  .(54)اجباتواالستقرار والسلم االجتماعي، وما يرتبط هبا من حقوؽ وو 

وحىت يستطيع اإلعالـ أف ينجح يف القياـ بدور  يف تعزيز قيم ادلواطنة، وترسيخ  
مبادئ احلرية والعدالة وادلشاركة والتسامح، البد أف يكوف هو ذاته يف زلتوا  ووسائله 
وشلارساته وأشخاصه، مستوعبًا دلعانيها وجوهرها، متمثاًل لقيمها وآداهبا وروحها ، ذلك أف 

د الشيء ال يعطيه، وال ؽلكن إلعالـ فاقد دلىفهـو ادلواطنة وفلسىفتها ولذهنية التسامح فاق
وشروطه، ودلعاين ادلشاركة ومتطلباهتا، أف يؤكد مثل هذ  القيم ويرسخها، ويرى )زلمد 
األنصاري( أنه ال غلوز بقاء مىفهـو ادلواطنة والوطنية يف إطار احلماس االنىفعاِف ادلومسي السائد 

نة كانتماء عميق رغم كل ادلصاعب والعقبات يف أي وطن، وال يوجد وضع مثاِف يف للمواط
البالد العربية وخاصًة إذا كاف أي ظرؼ معيشي أو سياسي سيؤدي إُف التخلي عن هذا 
االنتماء، وإذا كاف مشروطاً عند آخرين باالمتياز والثراء فإنه انتماء مزيف، أما ادلىفهـو اآلخر 

 فهو الوعي بقيم السلوؾ ادلدين وااللتزاـ هبا .الغائب للمواطنة 
إف افتقاد هذ  القيم وشلارساهتا من أخطر جوانب التخلف، وهناؾ شروط أساسية  

 : (55)ينبغي أف تتوفر يف اإلعالـ للقياـ بدور  يف تعزيز قيم ادلواطنة تتمثل يف
، والرأي الواحدأف يتخل  اإلعالـ يف زباطبه مع ادلواطن عن خط وذهنية الصوت  -1

أفتك ، بل ليس ، فليس أفتك بادلواطنة وقيمها، إُف رحابة األصوات واآلراء ادلتعددةالواحد
اؽ تيار احلياة ادلتعدد ، من بوتقة الصوت الواحد ، فهي سبسك خبنباحلضارة واحلياة اإلنسانية

 ، فتمسخه وربيله مجاداً متحجراً ميتاً .وادلتنوع
 واًل عند احلقائق،ػػػد  من توجيهات وقناعات مطػػػػاؿ ما يريػػػػالـ قبل إيصػػػػػػػػػػأف يتوقف اإلع -2
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وعند الواقع وادلعطيات واحليثيات العلمية والعملية لكل مسألة وقضية، فلم تعد ادلسألة اليـو 
مسألة موعظة ودعوات وُمثل رلردة تلق  إُف الناس وتغسل عقوذلم، فادلواطن الذي أصبح 

، بىفضل هذ  الثورة اإلعالمية وادلعلوماتية، ال ؽلكن شيء يف بلد  ويف العاَفويرى كل  يسمع
، مث االستنتاج يف ضوئها، دبا يرضي العقل ال بعرض احلقائق والوقائع كما هيأف يقتنع إ

 وادلنطق من خالصات وتوجيهات ودعوات .
ادلواطنُت  أف يتخل  اإلعالـ عن دور  ادلسرحي واخلطايب يف التعامل مع مجهور من -3

ادلتىفرجُت، فلو أراد اإلعالـ تأكيد قيمة ادلشاركة، فعليه قبل كل شيء مشاركة متلقيه 
، رباورًا وتىفاعلاً ومشاهديه وربويلهم من موقع ادلتىفرج السليب إُف دور ادلشارؾ اإلغلايب

ادلظاهر ، ومعرفة ماذا يريدوف منه ليقتنعوا بالتاِف دبا يريد  منهم، فمن األساليب و واستماعاً 
ادلدعمة لتعزيز قيم ادلواطنة وترسيخها بُت ادلواطنُت عل  سبيل ادلثاؿ وجود الربامج التىفاعلية 
واآلنية عل  وسائل اإلعالـ ادلشاهدة وادلسموعة كالراديو والتلىفزيوف، لطرح القضايا الراهنة 

شبكات التواصل وادلشكالت ادلتعلقة بقيم ادلواطنة، وكذلك احلوارات اإلغلابية البناءة عل  
االجتماعي واليت تتيح أماـ ادلواطنُت فرص إبداء الرأي وتشكيله، والتعرؼ عل  ما يًتتب 
عل  قيم ادلواطنة من حقوؽ وواجبات، بعيدًا عن احلوارات اليت تدعو للتعصب القبلي أو 

 اجلهوي أو اإليديولوجي .    
نساف، وال بد من تطوير البنية وختامًا فإف القيم تنبع من واقع اجملتمعات وواقع اإل  

إف  .ا يبٍت األساس الصلب ذلذ  القيم، دبمعات إظلائيًا وتربويًا وسياسياً التحتية ذلذ  اجملت
، ، أي مستوى الوعياإلعالـ مهما أويت من قوة سيظل سلاطبًا البنية الىفوقية للمجتمع والىفرد

ال يستطيع خلق أساسها اجملتمعي وقد يستطيع أف ينورها ويىفتح الطريق أمامها للىفهم، لكنه 
ادلادي الذي ؽلثل ضمانة استمرارها يف واقع ادلمارسة، وقد يستطيع اإلعالـ أف يقضي عل  

، ما َف يع أف ؼللق القيم والبٌت اجلديدةالقيم والبٌت القدؽلة ويدمرها ، لكنه وحد  لن يستط
،  الطويلبٌت اجملتمع عل  ادلدى تؤسس عل  أرضية الواقع بالتنمية والًتبية والتطوير الشامل ل

ذلا صورة ثابتة يف  كما أنه يستطيع أف يبشر هبا ويدعو إليها، لكنه ال يستطيع أف يؤسس
، هذ  احلقيقة بأبعادها اتىفقنا عل ، إذا ا توافرت ذلا شروط البناء الشامل، إال إذأرضية الواقع

  .(56)يستطيع نة وما الػػػػػػػواطنكوف قد تبيَنا ما يستطيع اإلعالـ أف يىفعله لتعزيز قيم ادل
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 النتـــائـــج: 
أف ادلواطنة احلقيقية تقـو عل  أساس االنتماء والوالء للوطن، وعل  رلموعة من القيم  -1

 االجتماعية تشكل يف رلملها القاعدة األساسية لتحقيق ادلواطنة يف أي رلتمع .
التنشئة االجتماعية يف األسرة، وعملييت قيم ادلواطنة هي قيم مكتسبة من خالؿ عملية  -2

الًتبية والتعليم يف ادلؤسسات التعليمية، واجلماعات ادلرجعية للىفرد، ومن خالؿ وسائل 
 القيم ادلتعلقةاإلعالـ اليت تؤدي دوراً خطَتاً ال يستهاف به إغلابياً أو سلبياً عل  ثقافة ادلواطنة و 

 .هبا
الوطن والعدالة واحلرية والتسامح والتآخي والتضامن  إف من قيم ادلواطنة االنتماء وحب -3

 وادلشاركة والدؽلقراطية . 
يًتتب عل  ادلواطنة حقوؽ وواجبات ػلددها الدستور، وتىفرض التزامًا ماديًا ومعنوياً  -4

 متبادالً بُت الدولة ومواطنيها . 
إف اإلعالـ سالح ذو حدين له تأثَتات سلبية عل  قيم ادلواطنة كما أف له تأثَتات  -5

إغلابية، وهذا يتوقف عل  مدى تبنيه احليادية ، واتصافه بادلوضوعية وادلصداقية يف تناوؿ 
 القضايا وادلشكالت احمللية .   

كار ومواقف الرأي العاـ إذا ما تلعب وسائل اإلعالـ دوراً كبَتاً وفاعاًل ومؤثراً يف آراء وأف -6
مت توظيىفها بشكل إغلايب يف ربقيق التعايش السلمي اجملتمعي وتعزيز قيم ادلواطنة ودعم 

 استقرار وأمن وسالمة الوطن . 
 التوصيــــات:

 : على مستوى وسائل اإلعالم :أوالً 
لية دبا عل  وسائل اإلعالـ أف تتحل  بادلوضوعية وادلصداقية يف تناوؿ القضايا احمل

 ػلقق اآليت:  
اإلصالح  تعزيز قيم ادلواطنة والدفاع عنها نظرًا لكوهنا األساس الذي تنطلق منه عملية -1

 .والتنمية بكافة أشكاذلا
التباغض بُت العدائية واليت تدعو للكراهية و  كشف الظواهر السلبية يف اجملتمع، واألعماؿ  -2

 أبناء اجملتمع الواحد .    
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فة أشكاؿ التمييز والتعصب والتحامل بسبب اجلنس أو اللوف أو العرؽ أو اللغة زلاربة كا -3
تتناىف مع مىفهـو ادلواطنة  أو ادلستوى االجتماعي أو االنتماء السياسي أو اجلغرايف، واليت

، وقاعدًة لًتسيخ التعايش السلمي ادلشًتؾ القيم اليت تشكل أساسًا للمواطنة، وتنسف احلقة
 اة حقوؽ ادلواطنة وتقديس احلريات واحًتاـ القانوف . القائم عل  مراع

 :: على مستوى مؤسسات المجتمعثانياً 
 الـ الوطٍت، وادلتصف بادلوضوعيةػػػػػػػػػػػػػائل اإلعػػػػم وسػػػػػعل  اجملتمع دبؤسساته ادلختلىفة دع

وادلصداقية، القادر عل  تشكيل وتعزيز القيم احلقيقية للمواطنة عل  أساس من ادلشاركة 
وادلساواة والعدالة االجتماعية، ومراعاة وظائف القانوف وواجبات الدولة الراعية حلقوؽ ادلواطنة  

 كوهنا اإلطار السياسي الذي تتشكل من خالله قيم ادلواطنة وحقوؽ اإلنساف . 
 :الخـــاتمة
ف العالقة بُت اإلعالـ وادلواطنة عالقة قوية ومستمرة، ولكي ينتصر اإلعالـ للمواطنة إ

البد أف تكوف صناعة اإلعالـ وصياغته عملية مشًتكة، يشارؾ فيها مجيع فئات اجملتمع 
يكوف معربًا عن آماذلم  ومكوناته وطبقاته االجتماعية، وكافة أطيافه السياسية، حىت

اف حاذلم، فوسائل اإلعالـ تكتسب أعلية عريضة، ويكوف ذلا قاعدة ، ناطقًا بلسوأهدافهم
شعبية، مىت ما كانت مساندة لقضايا اجملتمع ، وحلاجات أفراد  وتطلعاهتم ، ومطالبة حبقوؽ 
مواطنتهم، ال أف تكوف ناطقة باسم السلطة ومدافعة عن مراكز صناع القرار، فهنا يربز الدور 

ة اإلعالـ الوطٍت غالبًا ما تكوف نابعة من قوة الدولة، فالدولة األساسي لوسائل اإلعالـ، وقو 
، ويؤكد الباحثوف أف أي تغيَت الـ وباليت تًتاجع حقوؽ ادلواطنةالضعيىفة يًتاجع فيها دور اإلع

يف اجملتمع ال ؽلكن أف يتم دبعزؿ عن استخداـ وسائل اإلعالـ اليت تتعدد وسائلها لدعم 
يدة، بل إف وسائل اإلعالـ اليـو أصبحت بالىفعل هي الداعية ونقل وتطبيق التغيَتات اجلد

للتغيَت، وادلبادرة له وادلتىفردة بقيادته وتوجيهه، حسب الطريق ادلرسـو له السَت فيه، وذلذا 
ينبغي أف يكوف اإلعالـ أداة من أدوات البناء واإلصالح، فالصورة الراهنة والتحديات 

دلتوقعة، وهذا يستلـز تعبئة الطاقات وتوجيه وسائل اإلعالـ  ادلستقبلية تعج باألخطار احملدقة وا
، وينعكس بالدرجة األوُف عل  تعزيز وتأكيد ، حىت يكوف تأثَتها واضحاً خلدمة قضايا اجملتمع

 قيم ادلواطنة، يف رلتمع يؤمن بالتعددية والتنوع الىفكري والثقايف .
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 :والتعليقات الهــوامــش
ع، عماف، الطبعة األوُف، ، دار أسامة للنشر والتوزياإلعالـ وعلم النىفسخلدوف منصور عبداهلل،  -1

 .  18ـ، ص 2010
قيم اإلنتماء حناف تييت، دور وسائل اإلعالـ يف تىفعيل قيم ادلواطنة لدى الرأي العاـ، حالة الثورات و  -2

ة زلمد خيضر بسكرة، ، جامع، رسالة ماجستَت منشورة، كلية احلقوؽ والعلـو السياسيةلدى الشعوب العربية
 . 1، ص ـ2014

 .  17، ص ، مرجع سبق ذكر خلدوف منصور عبداهلل -3
 .  15، ص ـ2009، زلمد الصَتيف، اإلعالـ، دار الىفكر اجلامعي، اإلسكندرية، الطبعة األوُف -4
 .     16 -15ص ص حناف تييت، مرجع سبق ذكر ،  -5
زلمد حسن العامري، عبد السالـ زلمد السعدي، اإلعالـ والدؽلقراطية يف الوطن العريب، دار العريب  -6

 .    56، ص ـ2010، الطبعة األوُف، ، القاهرةللنشر والتوزيع
، الطبعة ، القاهرة، دار الىفجر للنشر والتوزيعوسائله –نظرياته  –فضيل دليو، االتصاؿ: مىفاهيمه  -7

 .  82ص  ،ـ2003األوُف، 
 .     18حناف تييت، مرجع سبق ذكر ، ص  -8
 .  117فضيل دليو، مرجع سبق ذكر ، ص  -9

، شاكر إبراهيم، اإلعالـ ودور  يف التنمية، ادلنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالف، الطبعة الثانية -10
 .  89، ص ـ1980

 .  57زلمد حسن العامري، عبد السالـ زلمد السعدي، مرجع سبق ذكر ، ص  -11
، بنغازي، قاريونس، منشورات جامعة ، اإلعالـ ادلتخصص دراسة وتطبيقالسيد أمحد مصطىف  عمر -12

 . 28، ص ـ1997، الطبعة األوُف
 .   21خلدوف منصور عبداهلل، مرجع سبق ذكر ، ص  -13
 . 19، ص كر ، مرجع سبق ذ حناف تييت -14
 .  58زلمد حسن العامري، عبد السالـ زلمد السعدي، مرجع سبق ذكر ، ص  -15
الطاهر زلمد نصر اذلميلي، اإلعالف عرب اإلنًتنت: توظيف التكنولوجيا يف خدمة الزبائن، رللة جامعة  -16

 .  18، ص ـ2007، سرت للعلـو اإلنسانية، العدد األوؿ، اجمللد األوؿ
 . 21 - 20ص ص مرجع سبق ذكر ،  حناف تييت، -17
حاج بشَت جيدور، أثر الثورة الرقمية واالستخداـ ادلكثف لشبكات التواصل االجتماعي يف رسم  -18

، العدد : من ادلواطن العادي إُف ادلواطن الرقمي، رللة دفاتر السياسة والقانوفاجلديدة دلىفهـو ادلواطنةالصورة 
 .    701، ص ـ2016، 15
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 .  107 - 106ص  ص ،براهيم، مرجع سبق ذكر شاكر إ -19
 . 160 - 154ص ص ، مرجع سبق ذكر ، فضيل دليو -20
 .  75ادلرجع السابق ذكر ، ص  -21
 . 40السيد أمحد مصطىف  عمر، مرجع سبق ذكر ، ص  -22
 . 60 – 59ص ص خلدوف منصور عبداهلل، مرجع سبق ذكر ،  -23
، دار إثراء للنشر والتوزيع، عماف، الطبعة االتصاؿ اجلماهَتي، ادلدخل يف عصاـ سليماف ادلوس  -24

 . 233 -231ص ص ، ـ2009، السادسة
الطيب حسُت زلمود، ادلواطنة حقوؽ وواجبات، ادلؤسبر العلمي السنوي الثاين لكلية القانوف "ادلصاحلة  -25

 . 89، ص ـ2014، ، كلية القانوف، جامعة سرتالوطنية منطلقات وأهداؼ"
عة ، القاهرة، الطب، دار الىفكر العريبرؤية تربوية –، القيم ومسؤوليات ادلواطنة بد الودود مكرـوع -26

 . 318، ص ـ2004األوُف، 
ي رؤية ربليلية، ادلؤسبر العلم –عبداهلل عبد العاطي الىفرجاين، ادلواطنة تطورها التارؼلي وأبعادها ادلختلىفة  -27

، ـ2014، ة الوطنية منطلقات وأهداؼ"، جامعة سرت، كلية القانوفادلصاحلالسنوي الثاين لكلية القانوف "
 . 217 - 216ص ص 

، مرجع سبق ذكر ، ص  -28  . 319عبد الودود مكرـو
 . 90 - 89ص ص ( الطيب حسُت زلمود، مرجع سبق ذكر ، -29
 .   700، ص ، مرجع سبق ذكر حاج بشَت جيدور -30
 .    699ادلرجع السابق ذكر ، ص  -31
 .  35 - 34ص، مرجع سبق ذكر ، ص حناف تييت -32
، مرجع سبق ذكر ، ص -33  .  315 - 314 ص عبد الودود مكرـو
 . 325ادلرجع السابق ذكر ، ص  -34
 . 324، ص نىفسهادلرجع  -35
عمراف علي علياف، درجة سبثل طلبة جامعة األقص  لقيم ادلواطنة يف ظل العودلة : دراسة تطبيقية عل   -36
 .     9، ص ـ2014، 18، اجمللد 2لعدد ، رللة جامعة األقص ، اطلبة جامعة األقص  بقطاع غزةينة ع

، مرجع سبق ذكر ، ص  -37  . 320عبد الودود مكرـو
 .  9عمراف علي علياف، مرجع سبق ذكر ، ص  -38
 . 130، مرجع سبق ذكر ، ص ، عبد السالـ زلمد السعديزلمد حسن العامري -39
 .168ـ، ص1986، دوي، معجم مصطلحات العلـو االجتماعية، مكتبة لبناف، بَتوتأمحد زكي ب -40
 . 230، ص ، مرجع سبق ذكر عبداهلل عبد العاطي الىفرجاين -41
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 التسامح ثقافة ىشر يف  اإلعالو وسائل دور

 سرت مديية شباب مً عيية على ميداىية دراسة

 

 

 مفتاح سالم نوره. المعيدةسالمة مسعود موسى                                         د.         
 سرت           جامعة /اآلداب/ كلية علم االجتماعقسم              سرتجامعة /اآلداب/ كلية االجتماععلم قسم 

          
      

 المقدمة:
إن التسامح ىو أحد سبل تعزيز العبلقات االجتماعية بُت األفراد، والتسامح يعٍت 

العفو واحللم،  عفو اإلنسان وحلمو عمن يؤذيو ويسيء معاملتو. فالتسامح جامعًا مع
واإلنسان ادلتسامح ال يعٍت أنو إنسان ضعيف وغَت قادر على رد اإلساءة دبثلها. وال يعٍت 
التسامح الرضا باألخطاء، ويتجلى التسامح يف مواقف االضلراف واألذى مع وجود القدرة 

 على الرد واالنتقام، وىذه قمة الفضائل اإلنسانية.
الفعال يف نشر ثقافة التسامح وتعزيز لغة احلوار ولوسائل اإلعبلم الدور الكبَت و 

والنقاش، دلا ذلا من وسائل وأدوات إعبلمية حديثة ومؤثرة على الرأي العام، خاصة يف رلتمع 
مر بنزاعات واختبلفات سياسية واجتماعية، فهو بأمس احلاجة لوجود ىذه الثقافة يف 

ي باختبلفاتنا الفكرية والسياسية سلوكياتنا وتعاملنا مع بعضنا البعض، وللتعايش السلم
 واالجتماعية والدينية.

والدراسة احلالية حاولت أن تتطرق دلوضوع التسامح من خبلل دور وسائل اإلعبلم 
 يف نشره كثقافة يف اجملتمع.

 تتضمن الورقة احلالية ادلباحث التالية:
 لدراسةل اإلطار ادلنهجي المبحث األول:
 ادلدخل النظري للدراسة المبحث الثاني:
 الدراسة ادليدانية المبحث الثالث:
 النتائج والتوصيات المبحث الرابع:
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 لدراسةل اإلطار المنهجيالمبحث األول: 
 تحديد المشكلة: -1

بات من ادلؤكد والضروري أن نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول اآلخر ادلختلف 
الظروف احلساسة واحلرجة اليت منر هبا من كافة حاجة أساسية وملحة، وخاصة يف ظل ىذه 

النواحي اليت ضلن فيها، وجيب زرع ىذه الثقافة يف نفوس وعقول اجليل النشء، ألهنا تساىم 
بشكل فعال يف خلق جيل واع قادر على ربمل أعباء ادلسؤولية، وقيادة ادلرحلة القادمة 

قويًا دلعادل الوحدة الوطنية اليت  بشكل اجيايب وسليم، ألن مثل ىذه الثقافة تشكل ترسيخاً 
 ينبغي بناؤىا على أساس من الثقة وبعيداً عن اذلواجس وحسابات الربح واخلسارة.

لئلعبلم دوره البارز يف بناء ثقافة الناس ومنها ثقافة التسامح، وتشكيل وعيهم، 
 وربديد توجهاهتم من سلتلف القضايا، فهو سلطة على العقول والشعور.

ليوم صار إذل حد ملحوظ موجها وزلرضا، وىذا إذا نظرنا إذل مفهوم اإلعبلم اإلعبلم ا
 الواسع من مواقع إلكًتونية، ووسائل التواصل االجتماعي ادلختلفة، والتلفزيون والصحافة.

 وتتحدد مشكلة الدراسة في السؤال التالي:
 د اجملتمع؟ما الدور الذي تلعبو وسائل اإلعبلم يف نشر ثقافة التسامح بُت أفرا -
 أىمية الدراسة: -2
تنبع أمهية ادلوضوع من تعاظم الدور الذي تقوم بو وسائل اإلعبلم يف التأثَت على النفس  -1

 البشرية، وزليطها ومقدرهتا على بث ثقافة التسامح يف نفوس أبناء اجملتمع.
 هبا يف حياهتم.أمهية تربية األفراد على قيمة التسامح  من خبلل وسائل اإلعبلم والتعامل  -2
نشر ثقافة التسامح من ادلواضيع اذلامة يف عصر ملئ باحلروب والنزاعات واخلبلفات،           -3

وتسليط الضوء على ىذا ادلوضوع ، وباألخص معرفة مدى انتشار ثقافة التسامح عند شباب 
 مدينة سرت يزيد من أمهية ادلوضوع. 

 أىداف الدراسة: -3
 الدراسة إذل ربقيق أىداف نظرية وتطبيقية تتمثل يف التارل:هندف من خبلل ىذه 

 التعرف على التسامح كثقافة ورلاالهتا. -1
 التعرف على دور وسائل اإلعبلم يف نشر ثقافة التسامح. -2
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التعرف على دور وسائل اإلعبلم يف نشر ثقافة التسامح من وجهة نظر شباب مدينة  -3
 سرت.

 التسامح عند شباب مدينة سرت.مدى انتشار تفافة  -4
 تحديد المفاىيم و المصطلحات: -4
. (1)عرفو زلمد عاطف غيث بأنو " ىو ادلتوقع من وضع اجتماعي زلدد" :Roleالدور  -

 وعرف اجرائياً  ،(2)كما عرفو )لنتون( بأنو" رلموعة األمناط الثقافية اليت ترتبط دبركز معُت"
بأنو: ادلتوقع من وسائل األعبلم أن تنقلو جلمهورىا من أفكار، وتساىم بو يف تكوين الرأي 

 العام عندىم حول ثقافة التسامح.
يف اللغة إعبلم:)اسم( مصدر أعلم، تطورت وسائل االعبلم يف : Mediaاإلعالم  -

م اجلمهور العصر احلديث: وسائل االتصال وتبادل ادلعلومات واألخبار، ال بد من إعبل
 .(3)باحلقيقة: إخباره أن يكون على علم ومعرفة

واإلعبلم ىو عملية إطبلع اجلمهور بإيصال ادلعلومات إليو، هبدف توعيتو وتعريفو 
 (4)وخدمتو بأمور احلياة، من خبلل رلموعة من الوسائل السمعية والبصرية والسمعية البصرية.

إذل ذلك اجلزء من البنيان الكلي للفعل  دبعناىا الواسع تشَت :The cultureالثقافة  -
اإلنساين) ونتائجو (، تعود الباحثون النظر إذل الثقافة دبعٌت سلوك متعلم منقول اجتماعيا 

 (5)خاص باإلنسان.
أما )أمحد زكي بدوي( فعرف الثقافة بأهنا "األمناط الظاىرة والباطنة للسلوك ادلكتسب 

معُت من علوم ومعتقدات وقيم وعادات، أو أهنا  عن طريق الرموز، والذي يتكون يف رلتمع
 (6)تتكون من النماذج ادلتصلة بالسلوك، ودبنتجات الفعل اإلنساين اليت ديكن أن تورث.

يف اللغة، يشَت "ابن منظور" يف لسان العرب إذل التسامح           :Toleranceالتسامح  -
 (7)والتساىل بوصفهما مًتادفُت.
)اليونسكو( بأنو          فتو منظمة األمم ادلتحدة للًتبية والعلم والثقافةأما اصطبلحا، فقد عر 

"االحًتام والقبول بتنوع واختبلفات ثقافات عادلنا، وىو ليس رلرد واجب أخبلقي، ولكنو 
أيضا ضرورة سياسية وقانونية، وىو فضيلة ذبعل السبلم شلكنا عادليا، وتساعد على استبدال 

 (8)لسبلم.ثقافة احلرب بثقافة ا
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 وعرفت الباحثتان التسامح إجرائيا:
 لغة احلوار والقبول واالحًتام اليت تدعو ذلا وسائل اإلعبلم جلمهورىا بكل اختبلفاهتم.  -1
بـأنو قبول واحًتام عينة الدراسة لآلخرين ادلختلفُت معهم فكريا واجتماعيا وسياسيا           -2

 ودينيا.
"رلموعة اذباىات الناس األعضاء يف نفس اجملموعة ضلو  عرفو )دوب( بأنو: الرأي العام: -

 (9)مسألة من ادلسائل اليت تقابلهم".
ويف الدراسة احلالية نقصد بو رأي عينة من شباب مدينة سرت)ذكورا و إناثا(، والذين 

 مح.( يف دور وسائل اإلعبلم ادلختلفة يف نشر ثقافة التسا45 -24) تًتاوح أعمارىم من
 تساؤالت الدراسة: -5

 تسعى الدراسة احلالية اإلجابة على عدد من التساؤالت وىي:
 ماذا نقصد بالتسامح؟ -1
 ما دور وسائل اإلعبلم يف نشر ثقافة التسامح؟ -2
 ما رأي عينة من شباب مدينة سرت يف دور اإلعبلم يف نشر ثقافة التسامح؟ -3
واالجتماعي والسياسي والديٍت عند عينة ما مدى انتشار ثقافة التسامح الفكري  -4

 من شباب مدينة سرت؟
 المبحث الثاني: المدخل النظري للدراسة:

 مفهوم التسامح: -1
عادلنا اليوم يف أشد احلاجة إذل التسامح الفعال، التفاعل االجيايب بُت الناس أكثر من 

ات يزداد يوما بعد أي وقت مضى، نظرا ألن التضارب بُت الثقافات، والتفاعل بُت احلضار 
يوم، بفضل ثورة ادلعلومات واالتصاالت والثورة التكنولوجية، اليت أزالت احلواجز الزمانية 

 وادلكانية بُت األمم والشعوب، حىت أصبح اجلميع يعيش يف قرية كونية واحدة.
وعلى الرغم من ذلك تزايدت مظاىر عدم التسامح، وأعمال العنف الكراىية، 

ية والعدوانية والعنصرية، واالستبعاد والتهميش، والتمييز ضد األقليات الوطنية والنزاعات القوم
والدينية واللغوية، والفئات الضعيفة يف اجملتمعات، ونتيجة لتزايد أعمال العنف والًتىيب اليت 
ترتكب ضد أشخاص ديارسون حقهم يف حرية الرأي والتعبَت. دعا ذلك إذل عقد ادلؤسبرات 
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ية اليت تدعو إذل التسامح وإعبلن األمم ادلتحدة مبادئ بشأن التسامح، كما واحملل الدولية
اإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان، يؤكد أن لكل شخص احلق يف حرية التفكَت والضمَت 

 (10)والدين، وكذلك حرية الرأي التعبَت.
فإذا كان التعصب يشكل مظهرا من مظاىر احلياة االجتماعية لدى كثَت من شعوب 

لعادل، فإن التسامح يعترب فضيلة إنسانية تغيب عنها مظاىر العنف، وتتجلى فيها قيم األمن ا
 والسبلم.

والسخاء واجلود         (11)وذبمع القواميس العربية على أن ادلقصود بالتسامح ىو ادلساىلة.
على  والكرم، فيقال: أمسح: إذا جاء وأعطى بكرم وسخاء، وأمسح وتسامح: إذا وافقٍت اآلخر

 ادلطلوب، وادلسازلة ىي ادلساىلة.
ويف معجم العلوم االجتماعية يعرف التسامح بأنو" قبول اآلخرين وسلوكهم على مبدأ 

 االختبلف، ويتعارض مع مفهوم السلطة والقهر والعنف.
فحسب ىذه التعريفات صلد أن التسامح سلوكا وقيمة يتحلى هبا الشخص ذباه 

الذات دينيا وفكريا، إذ ال ينبغي االعتقاد بأن اجلميع ينبغي اآلخر. خصوصا ادلختلف عن 
 أن يكون مشاهبا للذات، وإال وجب إقصاؤه ونبذه.

ومن جهة أخرى، ديكن القول إن ادلفهوم الراىن للتسامح ينطوي على أبعاد قوية 
ديكن أن صلمعها يف كلمة واحدة وىي )االعًتاف( فكل شخص ملزم باالعًتاف باآلخر، 

ان شلاثبل لو أو سلتلفا عنو، اعًتافا القصد منو اإلديان حبق كل شخص يف العيش وفق سواء ك
 قناعاتو يف رلتمع آمن تسود فيو عبلقات التفاىم و التعايش.

إذا قبول اآلخر يعٍت ذباوز سبل االنقسام الذي يقوم على أساس الدم، أو الرابطة 
ة النظرية واألخبلقية على أقل تقدير، وىذا أو الدين أو الطائفة، أو غَتىا من الناحي القومية

"التسامح ىو  )الزمزمي( يف دراسة لو عن التسامح يف القرآن بقولو: ما يتفق مع تعريف
التساىل والتجاوز والتيسَت، إحسانا وتفضبل، فيما اعتاد الناس فيو ادلشادة واحملاسبة والتضييق 

 (12)امح بضوابط.والتعسَت، وال يؤخذ ذلك على إطبلقو، وإمنا ىو تس
    ويف احلقيقة تطور مبدأ التسامح دل يعد لدى العادل ادلتحضر واإلنسان ادلتمدن، 

 بلقي فحسب، بل إهنا أصبحت أقرب إذل الواجب،ـــــرد وازع أخـــــــأية أوىام بأن الفكرة ىي رل
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 القاعدة الواجبة االحًتام يف عادل أو رلتمع متنوع، سلتلف ومتناقض.
"ال يوجد الشر إال يف عادل األرض  عاجل )ابن سينا( مسألة الشر بقولو:فلقد 

والفساد" وفسر ذلك بأن الشر قليل و جزئي، ولكنو ضروري من أجل "اخلَت" الكثَت الدائم 
 (13)بل و الكلي... ولكن الشر ال يوجد بذاتو.

ر ديتلكون )جون لوك( عن مبدأ التسامح الديٍت، باإلشارة إذل أن كل البش كما دافع
)لوك(  احلق يف احلرية الطبيعية، ولكنها حرية مشروطة باألخبلق وبالقانون الطبيعي. ويعترب

العقل، قانون الطبيعة، وليس ىو الذي يعلمنا ىذا القانون، وذلذا فالقانون الطبيعي ىو يف 
 (14)األصل عقبلين.

نتيجة لكينونتنا إننا "إنو  أما )فولتَت( فقد أجاب عن سؤال ما ىو التسامح؟ بالقول:
مجيعا نتاج الضعف: كلنا ىشون وميالون للخطـأ، لذا دعنا نسامح بعضنا البعض، وذلك ىو 
ادلبدأ األول لقانونو الطبيعة". مث يضيف أن التسامح ىو" ادلبدأ األول حلقوق اإلنسان كافة". 

نيا وسياسيا وقصد بذلك أن التسامح ينبغي أن يكون متبادال ومتقاببل بُت الفرقاء، دي
 (15)واجتماعيا و...اخل.

 التسامح في اإلسالم:
جاءنا اإلسبلم بنظرة شاملة للكون واحلياة اإلنسانية، دبختلف جوانبها الروحية 

واالجتماعية، فكان اإلنسان ىدف اإلسبلم فكرمو، ونظم عبلقة اإلنسان باإلنسان  العقائدية
عن اإليذاء بكل صوره وأشكالو، وعلى على أسس من احملبة والعدالة والتضامن، والبعد 

أسس حسن ادلعاملة كالتسامح والرمحة واللُت، واليسر والرفق والسماحة والتيسَت، صونا 
 (16)لكرامة اإلنسان وتعظيما لقدره ومكانتو عند اهلل.

ومن سَتة الرسول )صلى اهلل  عليو وسلم( أمثلة على التسامح يف تاريخ اإلنسانية، 
ع أعدائو الذين حاربوه واضطهدوه على مدار إحدى وعشرين سنة، حىت تعامل ادلصطفى م

نصره اهلل بفتح مكة، يأتيو ادلؤل من قريش مستسلما، فيقول ذلم بامسا: "اذىبوا فأنتم الطلقاء، 
 (17)وال تثريب عليكم، يغفر اهلل ".

وقد تعايش يف ظل اإلسبلم وحكمو أقوام وشعوب وأجناس وثقافات سلتلفة، وكان 
فاربون العرب أكثر الفاربُت تسازلا يف التاريخ. ولقد ضمن اإلسبلم حرية االعتقاد ال
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للمسلمُت، ومنع اإلكراه يف الدين، وأقر التسامح الديٍت الذي دل يعرف لو مثيل، فاإلسبلم ال 
يكره أحدا على الدخول فيو واعتناقو، لقولو تعاذل: "ال إكراه يف الدين قد تبُت الرشد من 

 (18)الغي".
ليس منا من : "وحارب اإلسبلم العصبية والتعصب، لقول النيب صلى اهلل وعليو وسلم

 (19)دعا إذل عصبية، وليس من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية".
إذا اإلسبلم ىو من بدأ بادلساواة ادلطلقة بُت بٍت آدم ومجيع أفراد البشرية، ونفى 

تب القرب من اهلل بالتقوى، والعمل الصاحل واألمر بادلعروف العنصرية، وجعل التفاوت يف مرا
 والنهي عن ادلنكر، وىي مرتكزات وقواعد عادلية غَت مسبوقة.

 :التسامح دولياً 
عندما نتطرق دلفهوم التسامح دوليا، وخاصة يف الفكر الغريب ال بد أن نشَت إذل 

الديٍت، وجاءت اطروحتو مسامهة الفيلسوف )جون لوك(، الذي ركز أساسا على التسامح 
"رسالة يف التسامح" نتاجا دلا عانتو أوروبا من حروب دينية وطائفية ومذىبية، وزلاولة 
للخروج منها. فاعترب أن التسامح ىو احلل العقبلين الوحيد حلل اخلبلفات داخل الكنيسة 

 (20)ادلسيحية.
حيث ارتفع دبفهوم كما أن الفيلسوف الفرنسي)فولتَت( أول من نادى بقيم التسامح، 

التسامح واقًتب فيو من ادلفهوم ادلعاصر، إذ وضعو يف صيغة ادلبدأ األول لقانون الوجود 
 (21)الطبيعي، وكأساس للقول حبقوق طبيعية لئلنسان.

وبدأت الدعوة إذل التسامح تأخذ بعدىا العادلي الرمسي منذ أن بدأت العهود وادلواثيق 
من ميثاق األمم ادلتحدة، مث اإلعبلن العادلي حلقوق  بدءاً  الدولية تشَت إليها يف نصوصها،

 ، حيث أسبرت اجلهود الدولية بشأن نشر ثقافة التسامح عند صدورم1948اإلنسان عام 
 (22).م1995"إعبلن مبادئ التسامح" عن ادلؤسبر العام لليونسكو يف عام 

األجانب كانت ولعل مسألة التسامح ونبذ كل أشكال التمييز العنصري، وكراىية 
تشكل جوىر ادلؤسبر العادلي الذي اعتمدتو قمة التنمية يف )كوبنهاغن(، وادلؤسبر الدورل الذي 

الذي كان امتدادا دلؤسبرين  م2001)ديربن( جنوب أفريقيا، ضد العنصرية يف  انعقد يف
 (23).م1983و ،م1978 دوليُت ضد العنصرية يف العامُت
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 ثقافة التسامح: -2
ثقافة التسامح والتعايش وقبول اآلخر ادلختلف حاجة أساسية وملحة، إن نشر 

وخاصة يف ظل ىذه الظروف احلساسة واحلرجة اليت منر هبا من كافة النواحي اليت ضلن فيها، 
وجيب زرع ىذه الثقافة يف نفوس وعقول اجليل النشء، ألهنا تساىم بشكل فعال يف خلق 

لية وقيادة ادلرحلة القادمة بشكل إجيايب وسليم، ألن جيل واع قادر على ربمل أعباء ادلسؤو 
مثل ىذه الثقافة تشكل ترسيخا قويا دلعادل الوحدة الوطنية اليت ينبغي بناؤىا على أساس من 
الثقة وبعيدا عن حسابات الربح واخلسارة، وال يتحقق التسامح وقبول اآلخر إال باحلوار 

قرار، ألن إقامة حوار بناء، وخلق فضاء للنقد والفكر والتواصل، وادلشاركة احلقيقية يف ازباذ ال
ادلستقل يسود اجملتمع حالة من االستقرار والسبلم والتعايش مهما اختلفت أعراق ومعتقدات 

 (24)أبنائو.
تتجلى ثقافة التسامح كإحدى أىم الضرورات اإلنسانية واألخبلقية يف الواقع ادلعاصر، 

هتدم العبلقات االجتماعية على كافة األصعدة، بعد  بعد أن انتشرت ظاىرة العنف، ظاىرة
أن أصبح الكبار والصغار على حد سواء إما ضحايا، أو رلرمُت بسبب ىيمنة لغة العنف 
على الواقع ادلعاصر، وغياب ادلثل والقيم عن البعض، األمر الذي جيعل الفرد يقف عند 

يف أفكاره، بل ردبا يؤديو ويلحق بو مفًتق الطرق يف التعامل مع اآلخر الذي قد ال يتفق معو 
 أو بأسرتو أو بأفكاره األذى.

إن شيوع ثقافة التسامح يؤدي إذل شيوع األمن يف اجملتمع، ألنو يساىم يف تقليل 
العنف أو عدم اللجوء إليو كحل للمشكلة، وكمخرج مؤقت للموقف، ولعل ىذا األمن ىو 

اجملتمع، كما تساىم يف تعزيز مهارات االختيار من أىم احتياجات الفرد سواء يف األسرة أو 
الصحيح عند األفراد ويساىم يف زبليص الفرد من الضغط النفسي الذي يسيطر عليو نتيجة 
التفكَت يف االنتقام والبحث عن وسيلة ردع عنيفة، وىذا ما جيعل الفرد متسامح يتمتع 

 (25)راض النفسية واجلسمية.بالصحة النفسية العالية تساىم يف زبليصو من كثَت من األم
 مجاالت التسامح: -3

تتعدد احملاور اليت يقوم عليها مفهوم التسامح، وتتمثل ىذه احملاور أو اجملاالت يف 
 التارل:
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 التسامح االجتماعي: -أ
التسامح االجتماعي ىو أن نتقبل اآلخرين باختبلف آرائهم وسلوكهم، وأن أي 

التكوينات القبلية واللغوية والدينية دومنا أن يؤثر ذلك  رلتمع يوجد فيو تباين ألفراده سواء
 (26)على الوالء للوطن الواحد والدولة الواحدة، داللة على التسامح اجتماعيا داخل الدولة.

فمن أحد مسات اجملتمع الدديقراطي تسازلو اجتماعيا، والتعايش ادلشًتك مع التطلع 
رات احلياة العامة، وضرورات احلياة دوما إذل احلفاظ على مسافات صحيحة بُت ضرو 

 (27)اخلاصة، فمهمة التسامح ىي تأمُت التعايش يف إطار سلتلف.
إذا عدم التسامح اجتماعيا يعٍت فرض منط حياة معينة بغض النظر عن التطورات اليت 
شهدىا العادل ألمناط متنوعة، وسلتلفة، ومتفاعلة، وأحيانا يتم التقوقع بسلوك وشلارسات عفا 

 ها الزمن، وأصبحت من تراث ادلاضي.عن
ومن مقتضيات التسامح االجتماعي، أن يتنازل اإلنسان ادلتحضر ادلتسامح عن جزء 
من حريتو لآلخرين، إديانا منو بضرورة ذلك التنازل لتحقيق التكيف والوئام واالنسجام بُت 

ال والتواصل مع وتنبع القدرة العالية يف العبلقات االجتماعية من فاعلية االتص البشر،
وازباذ قيم التسامح كمنطلقات وركائز ذلذا التواصل، وكلما تطورت قدرة الفرد  اآلخرين،

اجتماعيا على التواصل والتوافق، كلما سبتع بصحة نفسية عالية، وقوة ضبط أكرب لسلوكو، 
فيمارس حياتو دبساره اإلنساين ويف التعامل مع الناس ومشكبلت احلياة هبدوء واتزان 

 (28)سبلم.و 
من مظاىر التسامح االجتماعي: قبول اآلخر، االحًتام ادلتبادل، الرمحة وادلودة، 

 التواصل، التعاون، والتكافل والعدالة االجتماعية، وادلساواة.
 التسامح الثقافي و الفكري: -ب

    عرف على أنو "االلتزام بأدب احلوار، واحًتام  ثقافات الغَت وحقهم يف اإلبداع          
 (29)واالجتهاد".

فاحلوار يف معناه الصحيح ال يؤدي أي ىدف إال إذا كان ىناك احًتام متبادل بُت 
أطراف احلوار، واحًتام كل جانب لوجهة نظر اجلانب اآلخر، وهبذا ادلعٌت فإن احلوار يعٍت 

 التسامح  واحًتام حرية اآلخرين، إال أن احًتام الرأي اآلخر ال يعٍت القبول بو.
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وليس اذلدف من احلوار رلرد فك االشتباك بُت اآلراء ادلختلفة أو ربييد كل طرف إزاء 
اآلخر، وإمنا ىدفو األكرب ىو إثراء الفكر وترسيخ قيمة التسامح بُت الناس، وذلك بالبحث 

 (30)عن القواسم ادلشًتكة اليت تشكل األساس ادلتُت للتعاون البناء بُت األمم و الشعوب.
بد احلسُت شعبان( وىو كاتب ومفكر عراقي، أن عدم التسامح الفكري )ع وكما يرى

يعٍت حجب وربرمي حق التفكَت واالعتقاد والتعبَت، بفرض قيود وضوابط سبنع شلارسة ىذا 
احلق، بل تنزل أحكاما وعقوبات بالذين يتجرؤون على التفكَت خارج ما ىو سائد، سواء  

 (31)قمعية.كان ذلك بقوانُت مقيدة أو عرب شلارسات 
ومن مظاىر التسامح الثقايف والفكري: احلوار مع الطرف اآلخر، تقبل ثقافات 

 األجنيب، احًتام خصوصيات الغَت.
 التسامح السياسي: -ج

 يقصد بو ضمان احلريات العامة واخلاصة لؤلفراد واجلماعات، يف إطار من التعددية
 والدديقراطية.

، مشَتا إذل م1992قوق األقليات عام حيث صدر إعبلن األمم ادلتحدة خبصوص ح
مسألة التسامح، ورفض التعصب خصوصا يف خطة العمل اليت اعتمدىا، واليت تعترب تطويرا          

 (32)وتعزيزا حلقوق اإلنسان.
فهذا اإلعبلن يؤكد على أن التسامح السياسي يكون باالعًتاف باآلخر، سواء كان 

العمل والتنظيم، والًتويج ألفكاره السياسية بعيدا عن أي  أقلية أو أكثرية، واالعًتاف حبقو يف
 قمع أو ضغط ديارس ضده.

وواقع رلتمعاتنا العربية يعكس العديد من ادلظاىر السياسية اليت ربول دون ربقيق 
)ليبيا( فادلظاىر السياسية اليت نبلحظها  التسامح السياسي، وىذا حال رلتمعنا احمللي

ومات من انقسام و تفرق، وكل تكتل أو حزب سياسي يرى أنو ونعايشها على مستوى احلك
ىو ادلسيطر، وأنو يعمل من أجل مصلحة ليبيا، متناسُت أن ىذا االنقسام وعدم القبول 
باالختبلف السياسي أحد أىم ادلشاكل اليت تعاين منها ليبيا، فالدولة عاجزة حىت عن مجع 

 واالتفاق من أجل مصلحة ليبيا والليبيُت. ادلختلفُت سياسيا داخل ليبيا للتحاور  النقاش
 امبلتنا، ىناك أيضاـــبلقاتنا وتعـــــبلل تعايشنا وعـــــــــــــــــــردي، من خــــــتوى الفــــأما على ادلس
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سلوكيات تعكس عدم التسامح من األفراد ذباه بعضهم البعض، وذلك الختبلف يف الفكر 
 .م2011فرباير لتوجو السياسي، خاصة بعد او 

من مظاىر التسامح السياسي: اإلقرار بالتعددية السياسية، ادلشاركة السياسية، حرية 
 الرأي والتعبَت، العدل وادلساواة، نبذ العنف واالضطهاد، إعبلء ادلصلحة العامة.

 التسامح الديني: -د
عن يقصد بو التعايش بُت األديان، أي حرية شلارسة الشعائر الدينية، والتخلي 

 (33)التعصب الديٍت والتمييز العنصري.
فجميع األديان حبكم انتمائها إذل السماء، فإهنا ال تأمر إال باخلَت واحلق والصبلح، 
وال تدعوا إال بالرب واحلب والرمحة واإلحسان، ودل تكن يوما عائق أمام التبادل والتعايش 

ديتلكون احلقيقة ادلطلقة، ويستغلون وإمنا العائق يف الذين يتومهون أهنم  والتعارف واحلوار،
 األديان يف أقدار الناس ومصائرىم.

والتسامح وفق ادلنظور اإلسبلمي، فضيلة أخبلقية، وضرورة رلتمعية، وسبيل لضبط 
االختبلفات وإدارهتا، فاإلسبلم دين عادلي يتجو برسالتو إذل البشر كلها، تلك الرسالة اليت 

دعو إذل التعايش اإلجيايب بُت البشر يف جو من اإلخاء            تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم، وت
قال تعاذل:" آمن الرسول دبا أنزل إليو من ربو وادلؤمنون كل آمن  (34)والتسامح بُت كل الناس.

باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو ال نفرق بُت أحد من رسلو وقالوا مسعنا وأطعنا وإليك 
 (35)ادلصَت".

وحدة يف اشتمالو على مبادئ التسامح، فادلسيحية تقول: من واإلسبلم دل يكن 
وكذلك اليهودية تدعو إذل التسامح، حيث جاء  (36)استغفر دلن ظلمو فقد ىزم الشيطان.

 (37)يف كتاهبم، كل ما تكره أن يفعلو غَتك بك فإياك أن تفعلو أنت بغَتك.
ألديان، فقد أرادتو وىنا يتبُت لنا أن التسامح الديٍت مطلب إنساين دعت إليو ا
 احلكمة اإلذلية، واقتضتو الفطرة اإلنسانية، واستوجبتو النشأة االجتماعية.

من مظاىر التسامح الديٍت: االعتقاد جبميع الديانات السماوية، حق شلارسة الشعائر 
الدينية، االنفتاح الفكري باذباه أصحاب الديانات األخرى، نبذ التعصب والكراىية 

 والعنصرية. 
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 النظريات المفسرة لثقافة التسامح: -4
ثقافة التسامح من الناحية النفسية  تتعدد النظريات اليت تفسر كيفية غرس

 واالجتماعية واالعبلمية. وستتناول نظرية عن كل ناحية من النواحي اليت ذكرناىا: 
 نظرية اإلدراك و التعلم االجتماعي: -أ

السلوكية يف علم النفس، وينسب إذل عادلي تستمد ىذه النظرية جذورىا من ادلدرسة 
. فهما أول Jhone Dollard ) و )جون دوالر (Neal Millerالنفس األمريكيُت)نيل ميلر

من أىتم بالتعليم من خبلل ادلبلحظة يف البيئة احمليطة بالفرد أو اجملتمع الذي يعيش فيو. وىو 
 (38)االجتماعي من وسائل اإلعبلم. األساس الذي بٍت عليو )بندورا( نظرية اإلدراك والتعلم

وتعٍت أن األفراد يتعلمون من اخلربات والتجارب يف البيئة احمليطة هبم أو من اجملتمع،              
ومن بينها وسائل اإلعبلم، وىذا التعلم يؤثر يف سلوك األفراد وآرائهم واذباىاهتم ومعتقداهتم           

 صية واجتماعية وثقافية أخرى.وغَتىا، مع التداخل مع عوامل شخ
أن التعلم االجتماعي من وسائل االعبلم يتم يف واحد أو كل من رلاالت التعلم 
بادلبلحظة وبالثواب والعقاب. فالناس األسوياء وفق ىذه النظرية يقلدون اجليد شلا يبلحظو يف 

يتعلم من وسائل االعبلم وتتجنب السيء منو، والذي ديكن أن تعاقب عليو. فالفرد إذا 
 وسائل اإلعبلم سلوكا وأفكارا، وصفات مستخدما كل العمليات ادلعرفية والنفسية.

 نظرية العقد االجتماعي: -ب
 أىم رواد نظرية العقد االجتماعي، ىوبز، وجون لوك(، و)جان جالك روسو يعترب

دبقدار ما  فمعظم مفكري العقد االجتماعي اعتقدوا حبزم، أن السيادة واحلرية ال تتعارضان إال
يكون اجملتمع ادلدين بأكملو بعيدا عن التنظيم السياسي وىيمنتو، وىكذا صلد أن احلرية كانت 

 (39)تعٍت يف أغلب األحيان حرية اخلضوع للنظام الواحد، وإطاعة السلطة العليا.
وعلى الرغم من النقد ادلوجو لنظريات العقد االجتماعي، باختزاذلا الدولة يف منط 

النفعي العرضي من منطلقات فردية رلردة، يف حُت أن الدولة ىي التعبَت عن روح الًتابط 
وىي التجسيد ادلوضوعي للعقل ادلطلق. إال أن النموذج التعاقدي يف ظل اخللفية  األمة،
وادلعيارية الوحيدة للتقليد الليربارل. ودل تنجح النزاعات الفردية ادلناىضة لفكرة )السيادة  النظرية
 الة يفــ)رس ( اليت تقوم عليها نظريات العقد االجتماعي، إذ أوجد )لوك( احلل يف كتابوادلطلقة
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 (40)التسامح(، حينما أعتقد بأن الدولة ربفظ ادلصاحل ادلدنية من قبل احلرية وما شابو.
وال شك أن التسامح يوحى إذل مبدأ) لتعش و دع اآلخرين يعيشون(، وىذا ما أكده 

يرتبط بادلسألة الدينية اليت اعتربىا احلل العقبلين الوحيد دلشكلة اخلبلفات )لوك( وخاصة فيما 
اليت تنشأ داخل ادلسيحية، واليت تعد الدين الرئيسي يف الثقافة الغربية، والعمود الفقري يف 
حياهتم، فالناس الذين ال يسببون ضررا لآلخرين عند شلارسة طقوسهم وشعائرىم الدينية، 

 (41)أن نتسامح معهم. وجب يف ىذه احلال
 نظرية ترتيب األولويات: -ج

تعد ىذه النظرية من أكثر النظريات اليت حبثت الدور الذي تلعبو وسائل اإلعبلم يف 
توجيو الرأي العام، حيث يرى أصحاهبا أن ترتيب األولويات ىي وسائل ربدد جدولة 

ل اإلعبلم ال تؤمن يف األحداث، وترتيب ادلشاكل على أساس أن الوظيفة األساسية لوسائ
القول للجمهور كيف جيب أن يفكر، بل فيما جيب أن يفكر، وما الذي ينبغي أن يعرف 
وأن يشعر بو، على أساس أن أكثر األحداث يف عادل اليوم تقتضي إبراز مواضيع مثل 
التسامح و احلب وتقبل اآلخرين، باعتبارىم شركاء يف اذلوية الوطنية، أو على العكس من 

فتنتشر مواضيع كالكراىية والعنف والتعصب والتفكَت، سباشيا مع التوجيهات اإلعبلمية ذلك 
 (42)للوسائل ادلختلفة.

وىكذا فأن نظرية ترتيب األولويات ترى أن وسائل اإلعبلم تقوم بدور صمام أمان 
همل فيما يتعلق بادلعلومات، وبالتارل فإهنا تفرض على ادلتلقُت أن يفكر يف قضايا معينة، وي

 التفكَت يف غَتىا.
 دور اإلعالم في نشر ثقافة التسامح: -5

لقد سامهت وسائل االتصال منذ أن وجد اإلنسان على وجو األرض، يف تعزيز قيم 
التنوع الثقايف باعتبارىا قضية أساسية لتقوية اجملتمع، وتعزيز قيم التعاون بُت أبناء البشرية 

ت واألديان، وضعت ىذه الوسائل بكل أشكاذلا بغض النظر عن اختبلف األغراض والثقافا
 على أن يظل ىذا التآخي قائما بُت اإلنسان وأخيو اإلنسان، وتذويب الفوارق.

تلعب وسائل اإلعبلم دورا بارزا يف حياة اجملتمع ادلعاصر، نظرا دلا نتمتع بو من قدرة 
عليها يف إطار العملية فائقة يف إيصال اخلرب وادلعلومة، فوسائل اإلعبلم كثَتا ما يعول 
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السياسية واالجتماعية والثقافية، ال سيما إذا ما أراد اجملتمع تبٍت فكرة معينة ونشرىا بُت 
أوساطو، إذ يتوقف صلاح تلك العملية على طبيعة اجملتمع ذاتو، حىت أصبحت ادلؤسسات 

إعبلم اإلعبلمية إحدى مقومات البناء االجتماعي للمجتمعات اليت تسهم ليس فقط يف 
األفراد بكل ما يدور يف رلتمعهم احمللي من أخبار وأحداث، وإمنا بات ذلا دورىا يف نقل 

 (43)رلريات العادل إليهم أينما كانوا.
ويف ظل ما يعانيو العادل اليوم من مآسي عظيمة وحروب وكوراث ومؤامرات، وما 

لذا فإن التزامنا بصفة  ، والقهر وقلة األمان،ألطفال والنساء والشيوخ من الظلميعانيو ا
التسامح ال خيدم فقط اجملتمع الضيق الذي نعيشو، بل ىو مفيد للبشرية اليت تعاين من مأساة  

 وقساوة اآلخرين.
 وىنا يأيت دور اإلعبلم بوسائلو ادلختلفة يف تعزيز ثقافة اجملتمع، والتأثَت على توجهاهتم

إذل دور وسائل اإلعبلم يف االىتمام بالوضع  ورأيو العام، وليبيا سبر اليوم بظروف ربتاج فيها
الداخلي، من خبلل تسليط الضوء على ادلصاحلة وتعزيز ثقافة احلوار، كسبيل لتكريس 
ادلفاىيم الدديقراطية، ومن مث تعزيز ثقافة التسامح بُت أفراد اجملتمع، وزرع ثقافة احملبة والوفاء 

لئلعبلم، فقد أصبح من العوامل ادلؤثرة يف  وقبول اآلخر. وانطبلقا من ىذه األمهية الفاعلة
حياة الشعوب واجملتمعات، واحملرك األول للشعوب دلعرفة ما يدور حوذلا، ألنو برز علما مؤثرا 

 يف التعاطي الفكري مع احتياجات الناس، ويف تقريب وجهات النظر، وربقيق الوعي.
جلمهور عن طريق ما ديلكو اإلعبلم من وسائل حديثة، ساىم يف توسيع مدارك ا

األخبار واحلقائق اليت تؤثر يف تشكيل الرأي العام، فأتسم اإلعبلم احلديث بأنو قوة زلركة 
للشعوب العربية، وأصبح األمر ملك ادلواطن الذي يستطيع أن يصل دلا يريده بسهولة، أما 

ة الوطنية بُت على صعيد ادلسؤولية ادللقاة على عاتق اإلعبلم يف إثراء ثقافة التسامح وادلصاحل
األطراف ادلتنازعة أو ادلتنافرة، فمن ادلؤكد أن يلعب دورا فاعبل يف إمخاد الثورات و إشعاذلا، 

 (44)وال بد أن ربمل ادلسؤولية االجتماعية لئلعبلم طادلا أخذ يتطور إجيابيا.
)الرقمي(، والذي يتسم بالتفاعلية الفورية، أصبح  ومع بدء عصر اإلعبلم اإللكًتوين

ثر يف األجيال الشابة رأيا وسلوكا واذباىا، وباعتبارىم الفئة األكثر متابعة لئلعبلم يؤ 
اإللكًتوين، فقد لعبت حوارات مواقع التواصل االجتماعي يف العادل العريب واإلسبلمي، دورا  
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أو ما يسمى )بالربيع العريب(. كما ساىم يف نقل صورة حية دلشاىد  كبَتا يف الثورات
 (45)قتها، ويف التأثَت يف مسارىا بقصد أو بدون قصد.األحداث يف و 

أصبح اإلعبلم اإللكًتوين أداة من األدوات ادلهمة يف تشكيل الرأي العام، وتوطيد 
ثقافة احلوار، وزيادة الوعي ومعرفة اآلخر، وأصبح زلرك ضلو مد جسور التواصل اإلنساين، 

 ونبذ ثقافة العنف.
ذ بالتعاظم يف النشاط البشري، وعلى مجيع وىكذا فإن دور وسائل اإلعبلم أخ

األصعدة، خاصة فيما يتعلق ببناء قيم اجملتمعات اإلنسانية من خبلل تطويرىا وتنميتها فكرا 
 وسلوكا إجيابيا. وثقافة،

 المبحث الثالث: الدراسة الميدانية:
ضعها تنتمي الدراسة إذل الدراسات الوصفية، وذلك لوصف الظاىرة يف و نوع الدراسة:  -1

 احلاضر، أي اإلجابة على تساؤالت الدراسة.
 ىو ادلسح االجتماعي بالعينة.منهج الدراسة:  -2
    وتًتاوح أعمارىم بُت ،شباب مدينة سرت ادلركز ذكورا وإناثا مجتمع الدراسة: -3
(24-45.) 
 ( مفردة.100) اختَتت العينة بطريقة عشوائية وبلغ حجمها عينة الدراسة: -4
مت االعتماد يف ىذه الدراسة على أداة االستبيان جلمع ادلعلومات أداة جمع البيانات:  -5

ومت بناء االستبيان بعد االطبلع على أدبيات الدراسة، حيث احتوت على  من عينة الدراسة.
 ثبلث أجزاء ىي:

 ( أسئلة.7احتوى على أسئلة البيانات األولية، وتكونت من ) الجزء األول: -أ
احتوى على أسئلة عن رأي العينة يف دور وسائل اإلعبلم يف نشر ثقافة  جزء الثاني:ال -ب

 ( أسئلة.10) التسامح، وتكونت من
احتوى على أسئلة عن انتشار ثقافة التسامح عند العينة، وتكونت من  الجزء الثالث: -ج
 ( سؤال مقسمة بالتساوي على أربع من رلاالت التسامح.16)
مت عرض أداة االستبيان على عدد من أعضاء ىيئة التدريس بالكلية  صدق االستبيان: -6

 لتحكيم االستبيان، ومت األخذ دببلحظاهتم.
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 وتشمل ثبلث رلاالت رئيسية ىي:  مجاالت الدراسة: -7
 اجملال البشري: ىم شباب مدينة سرت ادلركز ذكورا وإناثا. -أ

 اجملال ادلكاين: مدينة سرت ادلركز. -ب
 زماين: استغرقت الدراسة ادليدانية شهرين.اجملال ال -ج

استخدمت الباحثتان التكرارات والنسب ادلئوية لوصف موضوع األساليب االحصائية :  -8
 الدراسة.

 البيانات الميدانية المتحصل عليها من الدراسة: -9
 : خصائص عينة الدراسة:أوالً 

 .(:النوع والعمر والمستوى التعليمي لعينة الدراسة1جدول )
 النسبة% التكرار المستوى التعليمي النسبة% التكرار العمر النسبة% التكرار النوع
 11 11 أساسي 59 59 35 -24 47 47 ذكر
 26 26 متوسط 41 41 45 -35 53 53 أنثى

 100 100 المجموع 100 100 المجموع
 63 63 جامعي فما فوق

 100 100 اجملموع

لنا أن نسبة اإلناث أعلى من نسبة الذكور، حيث  ( يتبُت1من خبلل اجلدول رقم )
 % من العينة أعمارىم بُت59% للذكور، أما األعمار فكان 47% لئلناث، 53بلغت 

( وىي النسبة األقل. 45-35) % للذين تقع أعمارىم بُت41و (،35وأقل من  24)
فوق بنسبة  وسبيزت عينة الدراسة بأن األغلبية كان مستواىم التعليمي مرتفع جامعي فما

%، أما الذين كان تعليمهم 11% وىي نسبة كبَتة، وأقلها كان تعليمها أساسي بنسبة 63
 %.26متوسط فكانت نسبتهم 

 .وظائف عينة الدراسة( 2)جدول 
 النسبة% التكرار الوظيفة ت
 64 64 عمل حكومي 1
 11 11 عمل حر 2
 10 10 عمل خاص 3
 15 15 ال يوجد 4

 111 111 المجموع
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( يتبُت لنا أن أغلبية عينة الدراسة كانوا شلن يعملون يف القطاع 2من اجلدول رقم)
%، بينما جاء يف ادلرتبة الثانية الذين ليس لديهم عمل بنسبة 64احلكومي وذلك بنسبة

%، وتقاربت نسبة من يعملون أعمال حرة ، ومن يعملون يف القطاع اخلاص، وذلك 15
 ية.% للثان10% لؤلوذل  و11بنسبة 

 ( خصائص العينة حسب أكثر وسائل االعالم التي يتابعونها ومدة متابعتهم لها.3جدول )
 النسبة% التكرار مدة متابعتك لها النسبة% التكرار أكثر وسائل اإلعالم متابعة ت

 35 35 القنوات الفضائية 1
 38 38 أقل من ساعتُت

 1 1 الراديو 2
 58 58 اإلنًتنت 3

 62 62 ساعتُت فأكثر
 6 6 الصحف و اجملبلت 4

 111 111 المجموع 111 111 المجموع

( يوضح لنا االنًتنت ىو أكثر الوسائل اإلعبلمية متابعة من قبل العينة 3) اجلدول رقم
%، أمل الصحف واجملبلت 35% تلتها القنوات الفضائية بنسبة 58ادلستهدفة بنسبة 

وردبا يرجع السبب إذل أن الفئة ادلستهدفة من  والراديو فكانت نسبة من يتابعوهنا ضعيفة،
الشباب، وىم جيل الوسائل اإلعبلمية احلديثة، حيث التقنية العالية وادلؤثرات السمعية 

 والبصرية القوية.
 .( العينة حسب البرامج التي يفضلون متابعتها4جدول )

 النسبة% التكرار ما الذي تفضل متابعتو أكثر ت
 31 31 األفبلمادلسلسبلت و  1
 35 35 الربامج الثقافية 2
 17 17 الربامج السياسية 3
 12 12 نشرات األخبار 4
 5 5 برامج أخرى 5

 111 111 المجموع

من اجلدول السابق، يتضح لنا أن الربامج الثقافية ىي األكثر متابعة من قبل عينة 
الربامج السياسية ونشرات  %، أما31%، مث ادلسلسبلت واألفبلم بنسبة 35الدراسة بنسبة 

 ابعـــــــوارل، وأقل نسبة كانت تتــــــ%على الت12% و17انت نسبة متابعتها أقل ــــــبار فكـــــــــاألخ
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 %.5برامج أخرى وذكروا أهنا برامج دينية، وذلك بنسبة 
 : تساؤالت الدراسة:ثانياً 

 .ثقافة التسامح ( رأي عينة الدراسة في دور وسائل اإلعالم في نشر5جدول )

 ت
ىل وسائل اإلعالم تنشر 

 ثقافة التسامح
 ال نعم

 مجموع ال
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 100 54 54 46 46 اإلعبلم يدعو إذل التسامح 1

2 
الربامج التلفزيونية تنتهج 

 100 54 54 46 46 خطاب التسامح

3 
ىناك ربيز فكري لبعض 

 100 18 18 82 82 القنوات

4 
تدعو وسائل اإلعبلم حلرية 

 100 56 56 44 44 التعبَت

يدعو اإلعبلن للتسامح بُت  5
 100 66 66 34 34 األديان و نبذ التطرف

6 
تدعو وسائل اإلعبلم لتقبل 

 ثقافة الغَت
40 40 60 60 100 

وسائل التواصل االجتماعي  7
 100 62 62 38 38 تؤكد على ادلصاحلة الوطنية

8 
االجتماعية تغرس الدراما 

 التعصب
75 75 25 25 100 

بعض وسائل اإلعبلم تدعو  9
 100 20 20 80 80 للفتنة

11 
أعتقد أن اإلعبلم يدعو إذل 

 الصراعات الدينية
63 63 37 37 100 

( أن الرأي العام للشباب يف مدينة سرت، والذين مشلتهم 5) يتبُت من اجلدول رقم
% من عينة 82الدراسة ىو أن اإلعبلم بوسائلو ادلختلفة ال ينشر ثقافة التسامح. حيث 

% 75% يروا أهنا تدعو للفتنة، و 80الدراسة يروا أن ىناك ربيز فكري لبعض القنوات، و 
% يروا أن اإلعبلم ال يدعو إذل 66ا يروا أن الدراما االجتماعية تغرس التعصب، بينم

% يروا أن وسائل التواصل االجتماعي ال تؤكد 62التسامح بُت األديان ونبذ التطرف، و أن 
% أيضا يروا أن وسائل اإلعبلم ال تدعو لتقبل ثقافة الغَت. 60على ادلصاحلة االجتماعية، و 
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إذل التسامح ونفس النسبة % من العينة يروا أن االعبلم يدعو 46وجدنا أن  في المقابل
 ترى أن الربامج التلفزيونية تنتهج خطاب التسامح.

ومن ناحية نفسية تتفق النتيجة مع نظرية اإلدراك والتعلم االجتماعي، أن األفراد 
يتعلمون من اخلربات والتجارب يف البيئة احمليطة، وىذا التعلم يؤثر يف آرائهم واذباىاهتم، 

وىنا يتبُت لنا أن آراء عينة الدراسة، ليس بشرط أن تكون  بالتداخل مع عوامل أخرى،
انعكاس كامل لتأثرىم بوسائل اإلعبلم من برامج متنوعة، بل ىي نتاج تداخل عدة عوامل  

 كاألسرة من خبلل الًتبية األسرية، وثقافة اجملتمع والفرد.

 ( مدى انتشار ثقافة التسامح الفكري والثقافي6جدول )
 .لدى عينة الدراسة 

 ت
التسامح الفكري و الثقافي لدى عينة 

 البحث
 ال نعم

 مجموع ال
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 100 16 16 84 84 االنغبلق الفكر سبب يف عدم التسامح 1
 100 14 14 86 86 أحًتم حق اآلخرين يف التمتع حبقوقهم 2

يتقبلٍت أزبلى عن قناعايت من أجل أن  3
 الطرف اآلخر

27 27 73 73 100 

من حق كل فرد االنتماء للجماعة اليت  4
 تشاركو أفكاره و اىتماماتو

76 76 24 24 100 

ينب اجلدول السابق نسبة ثقافة التسامح الفكري والثقايف عند أفراد العينة، حيث تبُت 
العقد االجتماعي، واليت  النسب أن عينة الدراسة متسازلُت اجتماعيا، وىذا يتفق مع نظرية

ترى أن الدولة ربفظ ادلصاحل ادلدنية من قبيل احلرية، حيث يقول جون لوك) لتعش ودع 
% من العينة حيًتموا حق اآلخرين يف التمتع حبقوقهم، 86اآلخرين يعيشون(، فوجدنا أن 

% منهم يروا أن من 76سبب يف عدم التسامح، و  % منهم يروا أن االنغبلق الفكري84
% ال 73 في المقابلحق كل فرد االنتماء للجماعة اليت تشاركو أفكاره واىتماماتو. 

 يتخلون عن قناعاهتم من أجل أن يتقبلو الطرف اآلخر. 
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 .( مدى انتشار ثقافة التسامح االجتماعي لدى عينة الدراسة7جدول )

 التسامح االجتماعي لدى عينة البحث ت
 ال نعم

 المجموع
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 100 10 10 90 90 أتغاضى عن اإلساءة إذا أخطئ صديق يف حقي 1
 100 2 2 98 98 أحاول أن أصلح بُت ادلتخاصمُت 2
 100 11 11 89 89 أطبق قول العفو عند ادلقدرة 3
 100 32 32 68 68 التسامح مع ادلخطئ تشجيعا لو 4

% وىي 98( أيضا أن أفراد العينة متسازلُت اجتماعيا، وجد أن 7)  اجلدول رقمُتيب
% يتغاضون عن اإلساءة إذا أخطئ أحد 90نسبة كبَتة رباول أن تصلح بُت ادلتخاصمُت، و

األصدقاء يف حقهم، مث يليها نسبة قريبة جدا يطبقون قول العفو عند ادلقدرة وىم ديثلون 
% من العينة رأوا أن التسامح مع ادلخطئ 68وجدنا أن في المقابل % من العينة. 89

 تشجيعا لو.
 .( مدى انتشار ثقافة التسامح السياسي لدى عينة الدراسة8جدول )

 التسامح السياسي لدى عينة البحث ت
 ال نعم

 اجملموع
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 100 30 30 70 70 ختبلف يف الفكر السياسي حق للجميعأرى أن اال 1
 100 12 12 88 88 ادلصاحلة الوطنية تضمن استقرار ليبيا 2
 100 58 58 42 42 أنا مع التصاحل بدون شروط 3
 100 100 100 0 0 ىل تتسامح مع اخلائن لوطنو 4

 اجلدول السابق أن عينة الدراسة بادلناصفة بُت غَت ادلتسازلُت وادلتسازلُت ُتيب
%. 100سياسيا، فكل أفراد العينة بدون استثناء ال يتسازلون مع اخلائن لوطنو أي بنسبة 

% يروا أن 88 في المقابل%. 58% ليسوا مع التصاحل الوطٍت بدون شروط بنسبة 58و
% يروا أن االختبلف يف الفكر السياسي حق 70ليبيا، و ادلصاحلة الوطنية تضمن استقرار

للجميع. الفرد ادلتلقي لوسائل اإلعبلم وىذه الوسائل االعبلمية ىي صمام األمان فيما يتعلق 
بادلعلومات، حسب نظرية ترتيب األولويات، وبالتارل تفرض على ادلتلقُت أن يفكر يف قضايا 

 معينة ويهمل قضايا أخرى.
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 .انتشار ثقافة التسامح الديني لدى عينة الدراسة( مدى 9) جدول
 
 ت

 التسامح الديني لدى عينة البحث
 ال نعم

 المجموع
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار

 100 19 19 81 81 أرى أن الصداقة مع اآلخر ال تتوقف على ديانتو 1

2 
ختبلف اأرى أن اخلَت موجود يف كل الناس مع 

 100 12 12 88 88 عقائدىم

ال أنزعج إذا شاىدت غَت ادلسلم ديارس شعائره  3
 100 21 21 79 79 الدينية

 100 54 54 46 46 أتواصل مع أصدقاء من ديانات أخرى 4

% منهم يروا 88( يتبُت لنا أن أفراد العينة متسازلُت دينيا، فكان 9) من اجلدول رقم
يروأ أن الصداقة مع اآلخرين ال % 81أن اخلَت موجود يف كل الناس باختبلف عقائدىم، و

% لتعرب عن العينة اليت ال تنزعج إذا شاىدت غَت 79تتوقف على ديانتهم، ومث تلتها نسبة 
)لوك( يرى أن احلل  ـــــــادلسلم ديارس شعائر دينو. وىذا ما تراه نظرية العقد االجتماعي، ف

% من العينة ال 54 المقابلفي العقبلين والوحيد دلشكلة اخلبلفات ىو ادلسألة الدينية. 
 يتواصلون مع أصدقاء من ديانات أخرى.

 المبحث الرابع: النتائج العامة والتوصيات:
 :  النتائج العامة: أوالً 
التسامح ىو قبول اآلخرين ادلختلفُت عنا فكريا وثقافيا ودينيا  سياسيا، واإلديان حبق كل  -1

 شخص يف العيش وفق قناعاتو يف رلتمع آمن تسود فيو عبلقات التفاىم والتعايش.
اإلعبلم من العوامل ادلؤثرة يف حياة الشعوب واجملتمعات، وعلم مؤثر يف التعاطي الفكري  -2

 مع احتياجات الناس، ويف تقريب وجهات النظر.
الرأي العام عند عينة البحث حول وسائل اإلعبلم يف نشر ثقافة التسامح رأي سليب،  -3

 التسامح.فغالبية ادلبحوثُت يروا أن وسائل اإلعبلم ال تدعو إذل 
 تبُت أن ادلبحوثُت متسازلُت فكريا واجتماعيا ودينيا. -4
جاء التسامح السياسي أقل مرتبة عند ادلبحوثُت، وقد يرجع ذلك لظروف خاصة  -5

 بادلدينة وما تعرضت لو خبلل احلرب.
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 : التوصيات:     ثانياً 
قامة دورات تعليمية      نشر ثقافة احلوار والتواصل بديل عن فرض الرأي بالقوة، عن طريق إ -1

 وندوات تثقيفية للشباب.
 تبٍت برامج علمية، وذلك لتنمية الوعي اجملتمعي حول أمهية ثقافة التسامح. -2
عقد مؤسبر وطٍت للمصاحلة الوطنية بُت الفرقاء سياسيا داخل ليبيا وبشرط يتفق عليها  -3

 الليبيُت .
عدة، ىدفها جعل التسامح ثقافة أساسية اجياد أدوات إعبلمية متطورة على مجيع األص -4

  يف التعامل.
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 ليبيةموقف املشاهد مً الربامج التفاعلية يف القيوات الفضائية ال

 دراسة ميداىية

 

  عمار ميالد نصر. أ                                                                            
            سرت/ جامعة اآلداب/ كلية اإلعالـقسم                                                                    

 
      

 المقدمـــة
اللهم إين أضبدؾ ضبد ادلعًتؼ بفضلك كنعمك، الشاىد أال إلو إال أنت كحدؾ ال 

تصلي كتسلم على خامت أخص ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، كأسألك أف 
أنبيائك كرسلك، نبينا كرسولنا الذم أرسلتو باذلدل، كدين احلق كأخرجت بو من ظالـ اجلهل 

نور العلم كاإلسالـ كاإلدياف كأنزلت عليو القرآف بلساف عريب مبُت،  كاجلاىلية كالكفراف، إذل
 ر كأتباعو األخيار.يـو الدين كعلى آلو األطهار كأصحابو األبرا آية بينة كحجة باقية إذل

 المطلب األول: اإلطار المنهجي
 :مشكلة البحث

دبا أف لإلعالـ سياسة مهنية كتشريعية كأخالقية تراعى ضوابطو كقيمو، لتقدـ خطابان 
مستنَتان يسعى للبناء ال للهدـ، كنظرا لتباين أكلويات كسائل اإلعالـ احمللية يف معاجلة سلتلف 

شف طبيعة أكلويات ادلتلقي اللييب، ذلذا نسعى من خالؿ ىذا القضايا معاجلة رلتمعية تستك
البحث ربليل موقف اجلمهور اللييب من "الربامج التفاعلية" يف القنوات احمللية خالؿ 
األحداث الراىنة، لتقييم األداء اإلعالمي من منظور ادلتلقي كعنصر فعاؿ يف العملية 

 االتصالية.
لى السؤاؿ ادلهم كىو ىل يدعم اإلعالـ التفاعلي كمن ىنا يأيت ىذا البحث لإلجابة ع

 مفهـو ثقافة التسامح، يف ظل التحوالت اجملتمعية للمجتمع اللييب؟
 أسباب اختيار موضوع البحث:

 حداثة مفهـو الربامج التفاعلية جلمهور كسائل اإلعالـ. -1
 كاحدة عربية فقطود حبوث كدراسات زلددة دلفهـو الربامج التفاعلية، إال دراسة ػعدـ كج -2
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 كجدىا الباحث.  
 تعدد توجهات الربامج التفاعلية يف القنوات التلفزيونية الليبية . -3
مالحظة الباحث بأف الربامج التفاعلية أصبحت خطاب حياكؿ استقطاب اجلمهور، ذلذا  -4

 يسعى الباحث إذل معرفة جدكل ىذا االستقطاب .
 بالنسبة للجمهور زلل البحث كالدراسة. معرفة أكثر الربامج التفاعلية مشاىد -5

 هدف البحث:
 معرفة موقف اجلمهور اللييب من الربامج التفاعلية يف كسائل اإلعالـ احمللية.

 تسعى الورقة البحثية اإلجابة على التساؤالت اآلتية: تساؤالت البحث:
 ما مدل متابعة اجلمهور اللييب للربامج التفاعلية يف القنوات احمللية؟ -
 ما ىي الربامج التفاعلية اليت تشاىدىا عينة البحث؟ -
 كيف يرل ادلشاىد اللييب نوع اخلطاب اجملتمعي يف الربامج التفاعلية بالقنوات احمللية ؟ -
 ىل يفهم اجلمهور أىداؼ الرسالة التفاعلية ؟    -
 ما موقف عينة البحث من ادلفهـو اجملتمعي يف الربامج التفاعلية ؟ -
ىل الربامج التفاعلية تقدـ خطاب الكراىية كالعنف )أك( تقدـ خطاب معتدؿ يهدؼ إرل  -

 ؟ التسامح بالنسبة لعينة البحث
كسوؼ نتطرؽ إذل العديد من األسئلة خالؿ إعداد استمارة االستبياف أثناء الدراسة 

 ادليدانية.
 الدراسات السابقة:

ك يدرس باحث مفهـو الربامج أث ىذا البحث من البحوث اجلديد كالنادرة فلم يبح
 التفاعلية إال حبث كاحد كىو:

اآلثار السلبية للبرامج التفاعلية الفضائية دراسة تحليلية من وجهة نظر : دراسة بعنوان -
(1)المشاهدين

ادلنشور باجمللة العراقية لبحوث السوؽ  ،بيداء ستار كىالة فاضل للباحثُت: ،
 م.2014 ، جامعة بغداد،1، العدد 6كضباية ادلستهلك، اجمللد 

ىدؼ البحث إذل تسليط الضوء على اآلثار السلبية للربامج التفاعلية كترتيبها من 
حيث درجة األمهية عرب استطالع أراء عينة من ادلشاىدين )اجلمهور(، يف مدينة بغداد، كاليت 
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مفردة، كقد استخدمت االستمارة كأداء رئيسية جلمع البيانات كادلعلومات من  200غت بل
العينة ادلبحوثة، كحللت إجاباهتم باستخداـ األكساط احلسابية ادلرجحة كاالضلراؼ ادلعيارم 
كالوزف ادلئوم كأسلوب التحليل العاملي فضال عن اختبار مربع كأم، كتوصل البحث إذل 

 ج ىي: رلموعة من النتائ
بلغت درجة اآلثار السلبية للربامج التفاعلية كادلتمثلة باآلثار االجتماعية كالثقافية كالصحية  -

 %، كىي درجة متوسطة يف التأثَت السليب على ادلتلقي.76.15كالنفسية كاالقتصادية، نسبة 
اآلثار جاءت كل من اآلثار السلبية االجتماعية كالثقافية يف الًتتيب األكؿ مث تليها  -

 الصحية بادلرتبة الثانية، مث جاءت كل من اآلثار النفسية كاالقتصادية بادلرتبة الثالثة.
جاءت فركؽ ذات داللة معنوية يف إجابات ادلبحوثُت بصدد اآلثار السلبية للربامج  -

التفاعلية تعزم للمتغَتات الشخصية )اجلس، العمر، الدخل(، بينما ال توجد فركؽ ذات 
ية يف إجابات ادلبحوثُت بصدد اآلثار السلبية للربامج التفاعلية تعزم للمتغَتات داللة معنو 

 )احلالة االجتماعية، التحصيل الدراسي، ادلهنة(.    
 ترتيب في العربية الفضائية القنوات في اإلخبارية النشرات دور :بعنوان دراسة -

 هنىللباحثة  ،(2)والدولية والعربية المصرية القضايا نحو المصري الجمهور أولويات
 .ـ(2006، )العبد عدرل عاطف

 العربية الفضائية القنوات سبنحها اليت االىتماـ درجة على التعرؼ إذل الدراسة ىدفت
 عن فضال الدكلية، أك أك العربية ادلصرية سواء القضايا لبعض اإلخبارية نشراهتا خالؿ من

 ذلذه اجلمهور أجندة ترتيب يف القضايا لتلك القنوات ىذه أجندة ترتيب تأثَت مدل دراسة
 .القضايا

 قناة على طبقت ربليلية استمارة خالؿ من ادلسح منهج على الدراسة اعتمدت
كما أجريت دراسة   ،القناتُت من أخبار نشرة 122 قوامها على عينة  MBCك ،اجلزيرة
 من أفراد مفردة 420 قوامها عمدية عينة على طبقت استقصاء صحيفة باستخداـ ميدانية

 .خاص بوجو  MBCك اجلزيرة، قنايت يف األخبار نشرات يتابعوف الذين ادلصرم اجلمهور
 اليت اإلخبارية ادلصادر أىم إف :أمهها من نذكر عديدة نتائج إذل الدراسة كتوصلت

 دلا طبقا مرتبة كالدكلية، كالعربية ادلصرية، القضايا حوؿ معلومات منها الدراسة عينة تستقي
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 العربية، اإلذاعات ادلصرم، التلفزيوف العربية، الفضائية القنوات : تكرارات من أحرزتو
 يف الواردة اخلربية القيم أىم كسبثلت األجنبية، الصحف األجنبية، اإلذاعات العربية، الصحف

 القرب، ، الصراع اجلدة، : يف بالًتتيب الدراسة عينة كاجلزيرة MBC النشرات بقنايت أخبار
 .كالغرابة احلياد، الشهرة، االجيابية،

 المفاهيم والمصطلحات: 
: كيقصد بو ثوابت كتوجهات كآراء كمقًتحات ادلشاىد اللييب ضلو الربامج التفاعلية موقف -

 يف القنوات الليبية الفضائية يف ظل التحوالت اجملتمعية الراىنة بليبيا. 
ك أىو اجلمهور ادلتلقي للرسائل الربامج التفاعلية، كادلتفاعل معها سواء بادلتابعة  المشاهد: -

 ك ادلشاركة االتصالية ادلباشرة مع القائم باالتصاؿ.أبالتحليل 
: "اخلطاب اجملتمعي" تلك الربامج اليت تطبق صبيع عناصر العملية البرامج التفاعلية -

صدل( الذم ىو أساس التفاعل، كذلك بتقدـ رسالة االتصالية دبا فيها ردت الفعل )رجع ال
صباىَت عريضة، كيشارؾ فيها ادلتلقي من  إعالمية من جانب القائم باالتصاؿ )ادلذيع(، إذل

ك عرب الرسائل االلكًتكنية، لتكوف ضمن سلسلة اخلطابات اجملتمعية أخالؿ االتصاؿ ادلباشر 
 خل. اليت تناقش قضايا سياسية كاقتصادية كثقافية ..ا

: ىي كل قناة تلفزيونية فضائية زباطب اجلمهور اللييب بلساف القنوات الفضائية الليبية -
 احلاؿ كتشاركو الرأم يف مناقشة القضايا الليبية.

 نوع البحث:
ديتد إذل  كإمناال يقف عند حد صبع البيانات،  ىذا البحث من البحوث الوصفية ألنو

تصنيف البيانات كاحلقائق اليت مت صبعها كتسجيلها كتفسَتىا كربليلها ربليال شامالن 
حبث كتقييم موقف صبهور كسائل كاستخالص نتائج كدالالت مفيدة منها، كذلك هبدؼ 

 .    اإلعالـ احمللية من الربامج التفاعلية
 : منهج البحث
شف عن احلقيقة يف العلـو بواسطة طائفة من ادلنهج بأنو الطريق ادلؤدم إذل الك يعّرؼ

، كدبا أف ادلنهج (3)قواعد هتيمن على سَت العقل، كربدد عملياتو حىت تصل إذل نتيجة معلومة
)ادلنهج  مهم يف الكشف عن احلقائق فإف ىذه الدراسة ستعتمد على عدد من ادلناىج، كىي:
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ؼ على عناصرىا كمكوناهتا عن الوصفي( كيهدؼ ادلنهج الوصفي إذل كصف الظواىر، كالتعر 
طريق صبع ادلعلومات كالبيانات، كربليلها، كتفسَتىا دبا يتيح تقدمي صورة دقيقة، كموضوعية 

، كدبا أف ىذه الدراسة تندرج يف إطار البحوث، أك الدراسات (4)عن الظاىرة قيد الدراسة
على ادلنهج الوصفية فسيعتمد الباحث على ادلنهج الوصفي من خالؿ اعتماد الباحث 

 الوصفي من خالؿ استخداـ اآليت:
مسح صبهور كسائل اإلعالـ: للتعرؼ على مسات كخصائص اجلمهور ككجهات نظره 

 . (5)كآرائو حوؿ ادلوضوعات كالربامج اليت تقدمها كسائل اإلعالـ ادلختلفة
 :مجتمع البحث

ربقيق األىداؼ تعد ىذه اخلطوة من اخلطوات ادلهمة اليت تؤدم إذل صلاح الباحث يف 
ادلرجوة من الدراسة، كيقصد دبجتمع البحث صبيع ادلفردات، كاألشياء اليت يريد الباحث 

 .(6)معرفة حقائق عنها كادلتمثل يف مشاىد القنوات الفضائية الليبية يف مدينة سرت الليبية
تعد خطوة اختيار عينة البحث من ادلراحل ادلهمة يف البحث، كجيب أف  :عينة البحث -

تنسجم مع أىدافو، كذبيب على تساؤالتو، كالعينة ىي اجملموعة اليت تؤخذ ادلعلومات منها 
إلجراء دراسة ما، كقد أثبتت الدراسات أف اختيار عينة مناسبة بدالن من دراسة اجملتمع كلو 

اليف ادلادية، كغَتىا على الباحث، كأنو ال حاجة لدراسة اجملتمع توفر الوقت، كاجلهد، كالتك
األصلي كلو؛ كذلك ألف العينة اليت خيتارىا الباحث ربقق إذل حد كبَت جدان أىداؼ 

لعينة، لكبناءن على ذلك اعتمد الباحث على طريقة )العينة العمدية( يف اختياره  .(7)البحث
 لعدة أسباب، كىي:عند توزيع استمارة االستبياف، كذلك 

عدـ فهم رلتمع الدراسة دلفهـو الربامج التفاعلية ألنو مفهـو مستحدث عليو، كىذا ما  -1
استمارات  10حيث قاـ بتوزيع عدد  ،الحظو الباحث قبيل توزيع االستمارة بشكل رمسي

بشكل عشوائي، دلعرفة مدل فهم بعض أفراد اجملتمع ادلستهدؼ دلفهـو الربامج التفاعلية، 
 كعلى ىذا األساس فقد استنتج الباحث عدـ سبيز أفراد العينة بُت الربامج التلفزيونية ادلتعددة.

احلفاظ على صدؽ البيانات اليت يتم صبعها بواسطة استمارة االستبياف، كىنا قاـ  -2
الباحث بتوزيع االستمارة بشكل شخصي على ادلبحوثُت اللذين يعرفوف كيشاىدكف الربامج 

 .التفاعلية 
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استمارة استبياف كذلك لعدة أسباب  47كربصل على  50قاـ الباحث بتوزيع عدد 
 ىي:

ك أحداثة مفهـو الربامج التفاعلية كعدـ معرفة أفراد اجملتمع لو، ألنو مفهـو يدركو الباحث  -
 بعض ادلختصُت .

تاج صعوبة توضيح معٌت الربامج التفاعلية لعدد كبَت من اجلمهور ادلستهدؼ الف ذلك حي -
 صلاز البحث قليل.إذل كقت الف زمن احملدد إل

 أدوات جمع البيانات:
اعتمد الباحث على استمارة االستبياف كأداة جلمع البيانات من عينة البحث؛ كاليت 

 مت عرضها على أساتذة اإلعالـ لتحكيمها، كاحملكمُت ىم: 
 اآلداب جامعة سرت.طبيقة، عضو ىيئة تدريس بقسم اإلعالـ بكلية إد. عبداهلل زلمد  -
 د. زلمد على الفقهي، عضو ىيئة تدريس بقسم اإلعالـ بكلية اآلداب جامعة سرت. -

 
 اإلطار النظري :المطلب الثاني

 مفهوم البرامج التفاعلية:
يعد اإلعالـ دبختلف مستوياتو كإشكالو أىم كسائل التواصل االجتماعي كالثقايف بُت 

ات إعالمية متفاعلة مع بعضها البعض كاليت أخذت عن أرجاء ادلعمورة دبا ربملو من خطاب
طريقها اجملتمعات شعور االنتماء كادلرجعية الرئيسية يف التكوين الفكرم، كما نو يف نفس 
الوقت اصبح اإلعالـ من أىم أدكات ىذا التواصل كأكثر خطورة كالسيما على ثقافة اجليل 

؛ كدبا اف (8)عن احلياة كأساليب تعاملهااجلديد الذم اختلفت مفاىيمو كتوجهاتو كتصوراتو 
الربامج اإلعالمية يف القنوات الفضائية ىي اليت تتوجو إذل اجلمهور العاـ هبدؼ سلاطبتو 

؛ فإف ىذا البحث يتناكؿ الربامج التفاعلية اليت يتعامل فيها القائم باالتصاؿ مع (9)كتثقيفو
 ة اليت تتسم بالتفاعلية. ادلتلقي بشكل مباشر ألنو ىو أساس العملية االتصالي

 :مفهوم البرنامج 
ىو كل مادة سواء كانت صوتية اك مرئية تقدـ من خالؿ اإلذاعة كالتلفزيوف ضمن 
فًتات البث كذلا ىدؼ معُت كىو سلاطبة صبهور ادلستمعُت كادلشاىدين، كتتميز الربامج عن 
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لعرضها كموعد عرضها على بعضها البعض بلحن ادلقدمة كالصلب كاخلاسبة كالزمن احملدد 
 .(10)اجلمهور

: ىي تلك الربامج اليت تبثها القنوات الفضائية كاليت تتيح لدائرة فالبرامج التفاعلية
ك ادلبادرة اليت يقـو هبا أكاسعة من ادلتصلُت للمشاركة كاحلوار؛ فالتفاعلية ىي نسبة االستجابة 

كانت درجة ادلشاركة من قبل ادلتلقي عالية   ادلتلقي مقارنة دبا يقـو بو القائم باالتصاؿ، فإذا
 .(11)زاد التفاعل كالعكس

يعرؼ الباحث الربامج التفاعلية على أهنا: تلك الربامج اليت تطبق صبيع عناصر 
العملية االتصالية دبا فيها ردت الفعل )رجع الصدل( الذم ىو أساس التفاعل، كذلك بتقدـ 

صباىَت عريضة، كيشارؾ فيها ادلتلقي  ؿ )ادلذيع(، إذلرسالة إعالمية من جانب القائم باالتصا
ك عرب الرسائل االلكًتكنية، لتكوف ضمن سلسلة اخلطابات أمن خالؿ االتصاؿ ادلباشر 

 اجملتمعية اليت تناقش قضايا سياسية كاقتصادية كثقافية ..اخل.
ر ادلتلقي، فخطاب الربامج التفاعلية يتوذل ضبل الرسالة اإلعالمية كتنقلها إذل اجلمهو 

للتفاعل كمناقشة القضايا اجملتمعية عرب كسائل ككسائط اتصالية، لتشكيل الشخصية العامة 
للمجتمع، كتثبيت قيمو كمبادئو، باإلضافة إذل كشف ادلعوقات كاألزمات اليت تنجم عن 
 شلارسات كسلوكيات خاطئة، كإيضاح ما جيب أف نعملو ليكوف لنا مكانة أك دكر يف اجملتمع.

 -صر البرامج التفاعلية:عنا
 ديكن ربديد عدة عناصر للربامج التفاعلية تتمثل يف اآليت:

مهارات  - الثقافة العامة -معرفة سياسة ادلؤسسة  -: جيب اف تتوفر فيو )خربه المذيع -1
 . تعبَت عن األسئلة كفق ما يدكر يف دىن القارئ( -االتصاؿ

  : جيب اف يكوف قادرة على التعبَت كالتحليل. المشاهد )الفعال( -2
مربوط  (،ضغام -جديد): جيب اف يكوف مربوط بسياسة ادلؤسسة اإلعالمية الموضوع -3

اإلحساس بادلوضوع: كىو اف يتفاعل ادلذيع كادلشاىد مع مواضيع ىامة باىتمامات الناس، )
 ككفق ترتيب أكلوياتو(.

)ادلسموعة  ات القنوات كاإلذاعات الفضائية: أف يظهر من خالؿ إمكانيالوسيلة -4
 كاف سبتاز بالوسائط ادلتعددة. ،كادلرئية(
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ف يتمتع القائم باالتصاؿ كادلتلقي حبرية الرأم حىت يتحقق معيار أ: جيب حرية الرأي -5
 التفاعل.

 أهمية البرامج التفاعلية:
اذباىات كتقدمي اإلنساين على األحداث كالقضايا من خالؿ إبراز إضفاء الطابع  -1

 . التفاصيل من الشخصيات اليت تصنع احلدث كعلى لساهنا
 يتيح احلوار إمكانية طرح القضايا كمناقشتها كتفسَتىا بأسلوب كاقعي كمشوؽ كجذاب. -2
 يسمح للمتلقي اف يتحدث مع شخصية أك قائم باالتصاؿ مهم.  -3
 إضفاء عنصر التأثَت من خالؿ الشخصية البارزة . -4
 .القضايا الصعبة كتوضح ادلواضيع ادلتشاعبة  تعترب أكثر الربامج اليت تبسط -5

فالربامج التفاعلية يف القنوات الفضائية تستطيع اف تقـو بعملية االنتشار الثقايف يف 
اجملتمع، كذلك تسهم يف نشر الفكر ادلتطور بُت أفراد اجملتمع؛ حيث إف التغَتات 

ال ديكن أف تؤيت شبارىا ما دل يصاحبها تطور يف الفكر  التكنولوجية يف اجملتمع احلديث
كلعل ذلك ىو ما ، كالسلوؾ بُت أفراد اجملتمع، أك ما ديكن أف نطلق عليو الًتبية التفاعلية

تطرحو الربامج التفاعلية يف اإلذاعة كالتلفزيوف على أهنا تستطيع أف تقـو بدكر كبَت يف أكقات 
  التغيَت كالنمو اجملتمعي .

ا البد أف يدرؾ القائموف على الربامج التفاعلية معادلة تأثَت مضامُت كأشكاؿ كىن
كقوالب ىذه الربامج على اجلمهور ادلستهدؼ، كأيضا يف نفس الوقت عالقتها بادلسئوؿ 
عنها، فيجب اف يضع القائموف على الربامج التفاعلية يف اإلذاعة كالتلفزيوف نصب أعينهم 

ردة يف ىذه الربامج، ذلذا جيب تقدمي معلومات كاضحة، كلعل ذلك االىتماـ بادلعلومات الوا
ىو الذم نؤكده يف دكر القائم باالتصاؿ حرصان على تقدمي معلومات صادقة للجمهور 
ادلتلقي، ألنو قد تتغَت ادلواقف كاالذباىات الفردية كاجلماعية دلشاىد الربامج التفاعلية، من 

 -:(12)خالؿ
 شباع حاجاتو ادلختلفة:أثناء زلاكلة الفرد إ -

ك الصعوبة يف زلاكالت إلشباع رغباتو أيتعرض الفرد إذل درجات متفاكتة من اليسر 
كاحتياجاتو ادلتنوعة، فبعض تلك احلاجات يتم إشباعها دكف جهود تذكر كالبعض األخر قد 
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يتعرض إذل صعوبة التحقيق، كىذا ما جيعل الشخص يستمر يف توجيو سلوكو بشكل سلتلف 
ساليب سلتلفة، تصل يف النهاية إذل تطبيق توجهات متباينة، زبتلف عن التوجو األصلي، كبأ

كخاصة إذا كاف الشخص يبحث عن أدكات تطوير الشخصية، ما جيعلو يتعامل بشكل 
 مستمر كمتكرر مع األفكار اجملتمعية .

 طبقا للمعلومات ادلتوافرة لدل الفرد عن موضوع معُت: -
أساسيا يف تكوين اذباىات األفراد، فقد ال يعلم ادلشاىد عن  تلعب ادلعلومات دكرا

توجهات كسلوكيات بعض القنوات، كلكن إذا سبكن ادلتلقي من معرفة ىذه التوجهات 
 يستطيع التكيف معها كفق خلفيتو.

 ارتباط الفرد جبماعات معينة: -
اف اذباىات  أمإف ارتباط اإلنساف جبماعة معينة يؤثر يف عملية تكوين االذباىات، 

 . كقيم اجلماعات تعكس على البناء الفكرم كالسلوكي ألفرادىا
رسائل اخلطاب اجملتمعي يف الربامج التفاعلية تساىم يف متغَتات سلوؾ ادلشاىد من  -

 -:(13)خالؿ
استقطاب العواطف: كىي تستغلها الرسائل اإلعالمية "الربامج التفاعلية" كنقطة ضعف  -1

ؿ ما ديلكو من مشاعر، كعواطف كجدانية، إلثارة الغرائز، فمثال على ادلشاىد، من خال
، كقد ذبعلو  تستطيع النصوص اإلعالمية أف ذبعل ادلشاىد يتعاطف مع الضحية ضد اجملـر

 يبكي أحيانا، كىنا تكمن درجة اخلطورة يف دفن الثقافة اجملتمعية يف السلوؾ الدرامي ادلؤثر.
الوسائل كالوسائط اإلعالمية من نشر مواضيع تؤثر  تكوين اذباىات جديدة: ىو قدرة -2

على موقف كاذباه كسلوؾ الناس حوؿ القضايا، كاألحداث ادلثارة، باعتبار كسائل اإلعالـ، 
 ىي ادلصدر األساسي كالرئيسي للمعلومات .

التعديل ادلعريف: كتتم ىذه العملية من خالؿ العرض الطويل كادلستمر للرسائل  -3
 ا تعطي صبغة كاقعية دلضموف الرسالة.اإلعالمية، شل

التأثَت اجلماعي: كتنطلق من قدرة "الربامج التفاعلية" سلاطبة صباىَت عريضة يف كقت  -4
كاحد، كاستنهاض الرأم العاـ لعمل شيء ما " كادلظاىرات، كاالعتصاـ، كادلسَتات"، اليت 

 السلوكية. تقود إذل فوضو فكرية على البيئة احمللية، كاخلركج عن السيطرة
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الصورة الذىنية : توثر الرسائل اإلعالمية من ىذا الباب عرب قيامها بعرض جزء صغَت  -5
من حقيقة الواقع، ليبقى يف أذىاف اجلمهور، على انو الواقع احلقيقي الكامل، كبذلك تعمل 

، على صياغة الواقع حسب الرؤية اليت تريدىا، كتعمل أيضان على صياغة، كتكريس منط احلياة
 لتقدمو للناس على انو الواقع ادلثارل. 

التنشئة االجتماعية: دخلت الرسائل اإلعالمية عادل الًتبية، كأصبحت احملرؾ الفاعل يف  -6
طريقة تنشئة األجياؿ، كقد تساىم يف نشر سلوكيات مثَتة كعنيفة نتيجة ادلشاىدة ادلستمرة، 

تكررة للعديد من الربامج، كاليت تقود كىذا ما أكدتو الدراسات اإلعالمية حوؿ ادلشاىدة ادل
 إذل تعزيز سلوكيات متنوعة.

إف االىتماـ بالدكر الذم تلعبو الربامج اجملتمعية على اجملتمعات كخصوصا على ثقافة 
اجلمهور من خالؿ اإلقناع يعود إذل قوة الًتكيز على ديناميكيات التغيَت يف التوجهات 

التفاعلية تطرح أفكار تساىم يف تغيَت الرأم كاالذباه،  ف ادلضامُتالسلوكية عند األفراد، أل
كنتيجة لذلك قد تكوف ىناؾ نقلة نوعية يف ردة فعل ادلشاىد اك ادلتفاعل كفق ترتيب 

 أكلويات يسردىا القائم باالتصاؿ بشكل لو أمهية مسبقة لذم ادلتلقي .
كالتذكر االنتقائي كبالتارل قد يعطى ىذا االىتماـ احتمالية اف تكوف عمليات التعرض 

دبثابة أعماؿ معركفة مسبقا، كذلك نابعة من قوة التحوؿ يف عنصر االستغراب كالفضوؿ 
تستند الربامج التفاعلية على رلموعة من كالتشويق كاإلثارة ادلكونة للخطاب التفاعلي؛  ذلذا 

 :(14)األساليب دلعاجلة األحداث
 مهور.أسلوب ادلساعدات التبادلية، بُت اإلعالـ كاجل .1
 أسلوب تشتيت الفكر كتقدمي احلل "السيطرة العقلية". .2
 السرد العاطفي جلانب ادلوضوع للرغبة يف التوجيو كاالىتماـ بالشكل أكثر من .3

 ادلضموف.
 عرض الصورة الذىنية لظاىرة األزمة. .4
أسلوب صناعة النص اإلعالمي من جانب اجلمهور، من خالؿ ابتكاره تقيمو  .5

 كرغباتو.
 النصوص البسيطة كالكلمات الشائعة عند اجلمهور.استعماؿ  .6



 ليبية، دراسة ميداىيةموقف املشاهد مً الربامج التفاعلية يف القيوات الفضائية ال 

 

                                                                                                                       152         
 

 طرح صبيع ادلعلومات كالبيانات ادلتعلقة باألزمة لتوضيح معناىا. .7
 يفالبرامج التفاعلية، في م بها التز الويمكن تلخيص األخالقيات التي يجب ا

 -:اآلتي
أم عدـ الًتدد يف تصحيحها كعدـ اإلصرار على التشبث باآلراء أك  -االعًتاؼ: .1

 ادلواقف.
جيب عدـ إحداث تفرقة أك سبيز لصاحل شخص أك ضد صباعة ما، بناءن  -احليادية: .2

 على االنتماء القبلي أك الطبقي أك الديٍت أك أم شكل من التصنيفات األخرل.
جيب أف تلتـز ادلؤسسات الصحفية بالشفافية حوؿ سياستها التحريرية  -الشفافية: .3

ـ ادلؤسسة الصحفية باحلد من حق اجلمهور يف كمصادر سبويلها كملكيتها، فإف قيا
معرفة ادلعلومات ادلشركعة عن ادلؤسسة نفسها يتعارض مع مبادئ الصحافة كالشفافية 

 اليت تطالب هبا ادلؤسسات اإلعالمية كاجلهات األخرل.
 الصدؽ: التأكد من صدؽ األخبار اليت تغطيها كسائل اإلعالـ. .4
ضايا القذؼ ادلوجهة ضد كسائل اإلعالـ كحل احًتاـ اآلخرين: العمل على تقليل ق .5

 مشكالت اجلمهور.
ادلشاركة: إتاحة ردكد أفعاؿ اجلمهور حياؿ الرسائل اليت يتلقوهنا، كنشر ما حيسن  .6

 اجلمهور إدراكو.
تبلغ ادلشاىد بأمهية التفاعل: إحاطة الناس علمان بالدكر الذم تقـو بو كسائل اإلعالـ  .7

 يف خدمة اجملتمع.
 ي: التصالي التهذا األساس ال تنجح البرامج التفاعلية إال بوجود النموذج اإل وعلى      

 

 تفاعل

 تأثير

 رجع الصدى

 تشويش تفاعل

 جهاز إرسال

 متلقي

 تشويش
جهاز 
 استقبال

 جهاز ارسال

 هدف

 مرسل رسالة

 بيئة تفاعلية
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 الدراسة الميدانية: المطلب الثالث
 :عرض كربليل بيانات استمارة االستبياف

 أساليب تحليل البيانات اإلحصائية المستخدمة: -
 اعتمد الباحث يف ىذه الدراسة على األسلوب الكمي كالكيفي، حيث استخدـ
األكؿ يف التعبَت عن النتائج بصورة إحصائية من خالؿ تفريغ البيانات من استمارة االستبياف، 
أما استخدـ األسلوب الكمي فتمثل يف التعليق على ادلعلومات كالبيانات، اليت مت ربليلها 
كمعاجلتها باستخداـ برنامج إحصائي بسيط الحتساب النسب ادلئوية يف جداكؿ توزيع 

 ، كاليت تتم من خالؿ اآليت:التكرارية 

 كادلعادلة ىي:                             

 
  ×100 %.... = 

  
 .المشاهد اي يتابعهتالبرامج ال اء( اسم1جدول )

 النسبة المئوية التكرار اسم البرامج التفاعلي/ اسم القناة
 %65.95 31 24مع الناس / ليبيا 

 %8.51 4 / اجلماىَتية نداء الوطن
 %8.51 4 218العشية /ليبيا 

 %4.25 2 دلسات اخلَت /ليبيا الرمسية
 %8.51 4 التحاـ اجلماىَت/ اجلماىَتية

 %2.12 1 ميادين )قناة ليبيا ركحها الوطن(
 %2.12 1 218كعد فوف /ليبيا 
 %100 47 المجموع

، 24( نسبة مرتفعة لربنامج )مع الناس( الذم تعرضو قناة ليبيا 1يقدـ اجلدكؿ رقم )
باعتباره تفاعلي كتشاىده اغلب أفراد عينة البحث، مقارنة الربامج التفاعلية األخرل يف 
القنوات الليبية، كردبا يعود ذلك إذل طريقة التفاعل الذم يطبقها القائم باالتصاؿ مع 

ودة كأمهية كفعالية ادلواضيع اليت يناقشها الربامج. كىذا ما جيعل الباحث ادلشاىدين، أك جل
يقف على ىذا الربنامج كيتابعو عن قرب، كاستنتج من ذلك اف طريقة العرض للقضايا تأيت 
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بشكل عفوم، أيضا، ادلذيع يقدـ بطريقة ارذبالية كأسلوبو اجتماعي بعيد عن الرمسية ككاف ال 
يقدمو، كما انو يتحدث عن كل ادلشاكل كاألزمات كاألحداث اآلنية، يوجد من يراقبو يف ما 

باإلضافة إذل اف نوع خطابو موجو إذل كل شرائح اجملتمع، كيقدـ معلوماتو باألدلة كالرباىُت 
 كاإلثباتات.       

 زمن عرض البرنامج التفاعلي(  2جدول )
 النسبة المئوية التكرار زمن عرض البرنامج التفاعلي

 %14.89 7 ساعة
 %85.10 40 ساعتاف

 %0 0 أكثر من ساعتُت
 %100 47 المجموع

( اف زمن الربامج التفاعلية اغلبها ساعتُت، كىذه النتيجة طبيعية 2يبُت اجلدكؿ رقم )
يف نظر الباحث الف الربنامج التفاعلي حيتاج إرل زمن متسع إلتاحة الفرص أماـ ادلشاىدين 

 يف التعبَت عن كجهة نظرىم باالتصاؿ الفعاؿ.  
 .تفاعلي( الفترة الزمنية المناسبة لعرض البرنامج ال3جدول )

 النسبة المئوية التكرار الفترة التي تراها مناسبة لعرض البرامج
 %0 0 الصباحية
 %0 0 الظهَتة
 %14.89 7 ادلسائية
 %85.10 40 الليلية

 %100 47 المجموع

اتضح لنا اف اغلب أفراد عينة البحث أجابوا باف الفًتة  السابق من خالؿ اجلدكؿ
الليلية مناسب دلشاىدة الربنامج التفاعلي كذلذا فهم يشاىدكف يف ىذه الفًتة، كذلك ردبا 

أهنا الفًتة اليت جيد فيها ادلشاىد نفسو يف كقت فراغ، كتأكيدا لذلك يرل الباحث  يعدك إذل
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النتيجة الف ساعتُت مناسبة للمشاىد يف الفًتة  ( مقركنة هبذه2اف نتيجة اجلدكؿ رقم )
الليلية، كىذا يعود أيضا إذل خصوصية ادلشاىد اللييب الذم بطبعو حيب الفًتة الليلة 

 للمشاىدة.  
 .( هدف البرنامج التفاعلي وفق وجهة نظر المشاهد4) جدول

 النسبة المئوية التكرار هدف البرامج التفاعلي
 %48.93 23 حب الوطن
 %17.02 8 التسامح
 %8.51 4 اإلصالح
 %0 0 نبذ العنف

 %10.63 5 مواكبة كفهم األحداث
 %4.25 2 ادلتابعة التلقائية ادلستمرة ألخر التطورات

 %2.12 1 الًتفيو
 %8.51 4 التعرؼ على أراء اآلخرين

 %100 47 المجموع

رغم اف الوطن دير حبالة من الصراع السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالعسكرم 
بُت مكوناتو البشرية، إال اف ىدؼ الربنامج التفاعلي كفق كجهة نظر عينة البحث ىو حب 
الوطن )ليبيا(، كىذا دليل على أمهية الربامج التفاعلية يف تعزيز حب الوطن كتقارب كجهات 

لى رأسها برنامج )مع الناس( الذم ربصل على أعلى نسبة مشاىدة من النظر بُت أبنائو، كع
عينة البحث، كلكن الغريب يف ىذه النسب اف ادلشاىد دل يعي اىتماـ دلؤشر نبذ العنف 

% كهدؼ تقييم للربنامج التفاعلي ككأف ادلشاىد حيكم مسبقا اف 0كالذم جاءت نسبتو 
يكوف ناتج من حدكث الصراعات بشكل الربامج التفاعلية ال تندد العنف، كىذا قد 

 مستمر، شلا كوف صورة ذىنية عن األحداث ادلتوقعة بالنسبة للقائم باالتصاؿ.  

 



 ليبية، دراسة ميداىيةموقف املشاهد مً الربامج التفاعلية يف القيوات الفضائية ال 

 

                                                                                                                       154         
 

 .( قيم البرامج وفق وجهة نظر المشاهد5جدول )
 النسبة المئوية التكرار القيم التي يحملها البرامج

 %31.91 15 احًتاـ القيم
 %21.27 10 اإلخالص
 %19.14 9 حرية الرأم

 %12.76 6 الشفافية كالعدالة
 %6.38 3 التواصل الفعاؿ
 %4.25 2 العمل اجلماعي

 %2.12 1 التفاؤؿ
 %2.12 1 التطور كالتنمية

 %100 47 المجموع

يرل ادلشاىد اف الربنامج التفاعلي الذم يفضل متابعتو حيًـت القيم كالعادات كالتقاليد، 
كىذا قد يرجع إذل توجهات القنوات الليبية يف احلفاظ على التماسك الوطٍت، كما اف 
اإلخالص كحرية الرأم من القيم ادلهمة للربامج التفاعلية كىذا راجع إذل طريقة التفاعل سواء 

اؿ اذلاتفي اك عرب الرسائل القصَتة، كما نقف ىنا على مؤشر التفاؤؿ كالذم عرب االتص
% كىي نسبة ضعيفة جدا، كقد يكوف ادلبحوث مستشعر خبيبة أمل 2.12ربصل على نسبة 

نتيجة عدـ كجود خطاب جديد يقدـ حلوؿ كاقعية ملموسة عن الواقع ادلعاش، كىذا ما 
ن جانبو بأهنا ليست مؤثرة على صناع القرار  جيعلو يضع الربامج التفاعلية كيقيمها م

 السياسي، كلكنها جاءت لتقدـ خطاب حياكي اجلمهور نابع من حبها للوطن.  
 .( مدى تناول البرامج التفاعلي للقضايا الليبية6جدول )

 النسبة المئوية التكرار مدى تناول القضايا الليبية
 %74.6 35 دائما
 %21.27 10 أحيانا
 %2.12 1 نادرا

 %2.12 1 ال يوجد
 %100 47 المجموع
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( اف عينة البحت ترل اف الربامج التفاعلية تتناكؿ القضايا 6) يتضح من اجلدكؿ رقم
%، كىي نسبة مرتفعة، كىذا دليل على اىتماـ 74.6الليبية بشكل )دائما( بنسبة كصلت 

القنوات الليبية بادلواضيع الليبية ككضعها يف قائمة أكلوياهتا، كىذا يوضح لنا اف القنوات الليبية 
م بتقدمي خطاب رلتمعي مبٍت على احًتاـ القيم الوطنية، كيف ذات توجو داخلي )زللي(، كهتت

%، كيرل الباحث 21.27نفس اجلدكؿ جاء مؤشر )أحيانا( يف ادلرتبة الثانية بنسبة بلغت 
انو من الطبيعي اف تتناكؿ الربامج التفاعلية القضايا الليبية بشكل دائما كأحيانا خاصة يف ظل 

 ا .   الصراعات الراىنة دلتابعة مستجداهت

 .( كيفية تناول البرامج للقضايا الليبية7جدول )
 النسبة المئوية التكرار تناول البرنامج لقضايا المجتمع

 %51.06 24 معا
 %25.53 12 بعض منها

 %23.40 11 كال على حدا
 %100 47 المجموع

ىذا اجلدكؿ يوضح اف عينة البحث ترل اف الربامج التفاعلية تتناكؿ القضايا الليبية 
% ، كذلك أثناء التغطية التفاعلية للربامج دبا يتح الفرصة يف طرح 51.06معا بنسبة بلغت 

األفكار من قبل ادلشاركُت، كيف نظر الباحث أهنا نتيجة مهمة تدؿ على اف ادلشاىد الفعاؿ 
 لقضايا كادلواضيع ادلتعددة .  ىو من يطرح ا

 .( مدى احترام البرنامج للعادات والتقاليد الليبية8جدول )
 النسبة المئوية التكرار مدى احترام البرامج للعادات والتقاليد الليبية

 %85.10 40 دائما
 %12.76 6 أحيانا
 %2.12 1 نادرا

 %0 0 ال يوجد
 %100 47 المجموع
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صبهور الربامج التفاعلية يف ظل الصراعات احمللية، إال اف ىناؾ نظرا لتعدد توجهات 
، كىذا دليل على %85.10احًتاـ للعادات كالتقاليد الليبية كاليت جاءت بنسبة عالية بلغت 

حرص القائم باالتصاؿ أثناء تقدديو الربنامج التفاعلي، كفوؽ كل ذلك تعطي ىذه النتيجة 
م جودة اخلطاب التفاعلي، كما اف ىذه النتيجة تدؿ باف اجلمهور اللييب مشاىد جيد يقي

(، الذم توصل إذل اف اغلب عينة البحث ترل اف الربامج 5) على صدؽ نتيجة اجلدكؿ رقم
 التفاعلية من ضمن أكلوياهتا احًتاـ قيم اجملتمع .  

 .( تفاعل المشاهد مع البرامج9جدول )
 النسبة المئوية التكرار التفاعل مع البرنامج

 % 85.10 40 نعم
 %14.89 7 ال

 %100 47 المجموع

% من عينة البحث يتفاعلوف مع الربامج اليت 85.10يبُت ىذا اجلدكؿ اف ما نسبتو 
 يشاىدكهنا، كىي نسبة تضع الربامج التفاعلية يف الصدارة أماـ الربامج األخرل. 

 .( نوع التفاعل مع البرنامج من قبل المشاهد10) جدول
 النسبة المئوية التكرار التفاعلما نوع 

 %8.51 4 مكادلة ىاتفية
 %6.38 3 رسائل قصَتة

 %8.51 4 تعليقات بواسطة االنًتنت
 %61.70 29 النقاش مع األصدقاء

 %100 40 المجموع

نظرا لصعوبة التواصل ادلستمر فضلت عينة البحث كسيلة النقاش مع األصدقاء  
%، أما الطرؽ األخرل 61.70التفاعلية، كاليت كصلت بنسبة كطريقة للتفاعل مع الربامج 

 فجاءت بنسب ضعيفة.
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 .بما يتسم خطاب البرامج التفاعلي حسب تقييم المشاهد (11جدول )
 النسبة المئوية التكرار بما يتسم خطاب البرامج
 %0 0 الكراىية بُت أبناء الوطن
 %82.97 39 التسامح بُت أبناء الوطن

 %17.02 8 االثنُت معا
 %100 47 المجموع

يتسم اغلب خطاب الربامج التفاعلية اليت تشاىدىا عينة البحث بالتسامح بنسبة 
%، كىذا دليل على السياسة اجليدة ذلذه الربامج يف تقارب كجهات النظر 82.97بلغت 

 بُت أبناء اجملتمع اللييب يف ظل الصراعات احمللية.
 .التفاعلية نحو أفكار المشاهد وفق إجابات أفراد العينةاتجاهات البرامج  (12جدول )

 النسبة المئوية التكرار اتجاهات البرنامج نحو أفكار المشاهد
 %51.06 24 مؤيدة
 %48.93 23 زلايدة
 %0 0 معارضة

 %100 47 المجموع
 ىذا اجلدكؿ يبُت اف اذباىات الربامج التفاعلية دل تكن )معارضة( للمشاىد اللييب كفق

%، كىذه نتيجة اجيابية تدؿ على اف 0نتائج العينة زلل البحث، كاليت كصلت بنسبة 
اخلطاب اإلعالمي يف الربامج التفاعلية يسعى إذل ربقيق التسامح كالتصاحل كاحًتاـ كجهات 

 النظر ادلتعددة يف ليبيا بعد األحداث كاألزمات ادلتعددة اليت مرت كسبر هبا .

 .خطاب البرنامج التفاعلي وفق إجابات العينة( أساليب تعزيز 13جدول )
 النسبة المئوية التكرار تعزيز خطاب البرامج التفاعلي

 %78.72 37 استخداـ التصرحيات كاخلطب كالوثائق
 %6.38 3 استخداـ األمساء ادلشهورة
 %6.38 3 استخداـ التواريخ كاألرقاـ

 %8.51 4 بدكف استشهاد
 %100 47 المجموع
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( اف اغلب أفراد العينة أشاركا يف إجاباهتم )التصرحيات 13يوضح اجلدكؿ رقم )
كاخلطب كالوثائق( كأساليب يعزز هبا الربنامج التفاعلي خطابو، كذلك بنسبة بلغت 

%، ككما اف األمساء كالتواريخ كانت من ضمن اإلجابات كلكنها بنسب ضعيفة، 78.72
عالمية، سواء من قبل القائم باالتصاؿ اك اجلمهور كىذه األساليب مهمة يف دعم ادلادة اإل

 الفعاؿ، الف كجودىا تطفي ادلصداقية كالشفافية كاحليادية للخطاب التفاعلي. 
 ( مدى توفر حرية التعبير والرأي للمشاهد 14جدول )

 .أثناء المشاركة في التفاعل
 سبة المئويةالن التكرار مدى توفر حرية الرأي والتعبير أثناء مشاركة المشاهد

 % 70.21 33 دائما
 %29.78 14 أحيانا
 %0 0 نادرا

 %0 0 ال توجد
 %100 47 المجموع

( يرل الباحث اف الربامج التفاعلية يف القنوات 14من خالؿ بيانات اجلدكؿ رقم )
الليبية برامج ناجحة، كذلك من خالؿ توفَت حرية التعبَت للجمهور الفعاؿ عن القضايا 

%، كىي عالية إذا قسناىا حباؿ اجملتمع 70.21اجملتمعية، حيث كصلت نسبة كجودىا 
الستقرار، كعلى ىذا األساس فاف موقف ادلشاىد من اللييب الذم يعيش حاؿ من عدـ ا

 الربامج التفاعلية يف القنوات الفضائية )اجيايب(.   
 ( مدى مساهمة البرامج التفاعلي في معالجة االزمات15جدول )

 .وفق إجابات العينة 
 السبة المئوية التكرار مدى مساهمة البرنامج في معالجة االزمات

 %38.29 18 دائما
 %46.80 22 أحيانا
 %10.63 5 نادرا

 %4.25 2 ال توجد
 %100 47 المجموع
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(، اف الربامج التفاعلية يف القنوات الفضائية بشكل عاـ 15نستنتج من اجلدكؿ رقم )
تساىم يف معاجلة االزمات احمللية، كذلك كفق ما أشارت إليو نسبة مؤشرم )دائما كأحيانا(، 

)ادلصدر(  كىذه خطوة فاعلة يف ادارؾ القائم باالتصاؿكىي أعلى نسب يف اجلدكؿ، 
ألمهيتها، الف الباحث الحظ ذلك من خالؿ كػثرت الربامج التفاعلية يف صبيع القنوات 

 حلياة هتديد من تسببو دلا مصَتيا كاجبا كىنا جيب اف نشَت باف مواجهة االزمات الليبية،
 التقليدية السياقات عن خارجة حالة ألهنا ةالبيئ يف تغَتات تسببو من كما كشلتلكاهتم الناس

 ابتكار كتتطلب ادلألوفة التنظيمية السياقات عن استثنائية خارجة حاالت تتطلب كمعاجلتها
 ادلفاجئة، كما تتطلب التغَتات على ادلًتتبة اجلديدة لتجاكز الظركؼ خاصة كمعاجلات كسائل
 من بدرجة عالية توظيفها كحسن كاإلمكانيات الطاقات يف كالتحكم التنسيق من حالة

 .    الفعالة االتصاالت كسائل
 .أثر البرنامج على المشاهد( 16)جدول 

 النسبة المئوية التكرار أثر البرنامج على المشاهد
 %74.6 35 نعم
 %25.53 12 ال

 %100 47 المجموع
عينة الدراسة أكدت على دكر الربامج التفاعلية يف معاجلة االزمات، فاف  اغلبدبا اف 

ذلك يعطى نتيجة مسبقة اف الربامج التفاعلية أثرت على ادلشاىد، كىذا ما أكدتو بيانات 
(، اليت أشارت إذل اف أفراد العينة أثرت فيهم الربامج التفاعلية كالبالغ 16اجلدكؿ رقم )

 %. 74.6نسبتهم
 .مدى مساهمة البرنامج التفاعلي في نشر ثقافة التسامح (17جدول )

 النسبة المئوية التكرار مدى مساهمة البرامج التفاعلي في نشر ثقافة التسامح
 %68.08 32 دائما
 %29.78 14 أحيانا
 %2.12 1 نادرا

 %0 0 ال يوجد
 %100 47 المجموع
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التفاعلية يف نشر ثقافة التسامح ( مسامهة الربامج 17توضح بيانات اجلدكؿ رقم )
% دلؤشر 29.78% دلؤشر )دائما( كبنسبة 68.08كذلك من خالؿ النسبة البالغة 

)أحيانا( من إجابات أفراد عينة البحث، كىذه النتيجة شلتازة يف ربليل موقف ادلشاىد من 
خالؿ الربامج التفاعلية اليت يتابعها باستمرار، كىنا يضيف الباحث حقيقية مهنية من 

مالحظتو ادلستمرة للقنوات الليبية اف الربامج التفاعلية أصبحت أكثر الرسائل كاخلطابات 
    .عرضا يف ظل الوقائع احلية اليت دير هبا اجملتمع اللييب

 :النتائج والتوصيات
 النتائج: :أوالً 
متابعة (، ىو أكثر الربامج 24توصلت نتائج البحث إف برنامج )مع الناس يف قناة ليبيا  .1

 بالنسبة لعينة البحث .
استنتجت نتائج البحث الدافع كراء مشاىدة أغلب أفراد عينة البحث للربامج التفاعلية  .2

 ىو حب الوطن. 
توصل الباحث أف موقف ادلشاىد اللييب )عينة البحث( من الربامج التفاعلية يف القنوات  .3

 الفضائية موقف اجيابيا.
امج التفاعلية اليت تشاىدىا عينة البحث تساىم توصلت نتائج البحث باف أغلب الرب  .4

 يف نشر ثقافة التسامح.
توصلت نتائج البحث بأف أغلب الربامج التفاعلية تتيح حرية التعبَت للجمهور ادلشارؾ  .5

 يف التفاعل اجملتمعي.
بينت نتائج البحث أف أغلب الربامج التفاعلية اليت تشاىدىا عينة البحث أترث يف  .6

 ادلشاىد.
تائج البحث أف أغلب الربامج التفاعلية اليت تشاىدىا عينة البحث تساىم يف كضحت ن .7

 معاجلة االزمات اجملتمعية.
استنتجت نتائج البحث أف أغلب عينة البحث ترل اف الربامج التفاعلية اليت تشاىدىا  .8

 ربًـت يف العادات كالتقاليد كاألعراؼ يف ظل الصراعات احمللية.
 اعلية اليت تشاىدىا تتميز ػػػبحث أف عينة البحث ترل يف الربامج التفائج الػػػػػػػاستنطقت نت .9
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 بصفة الدعوة إذل التسامح بُت أبناء الوطن.
 التوصيات: :ثانياً 

كفقان دلا توصلت إليو نتائج البحث، كمن أجل الكشف عن ادلزيد من ادلعاجلة 
عدد من التوصيات اليت اإلعالمية للقضايا كاألحداث يف الربامج التفاعلية، يضع الباحث 

 يأمل األخذ هبا من قبل ادلؤسسات العلمية البحثية كاإلعالمية كىي على النحو التارل:
  ضركرة إقحاـ الربامج التفاعلية يف القنوات احمللية الليبية يف ادلشاركة بالندكات كادلؤسبرات

آرائهم  كذلك لتمكُت اجلمهور من إبداء، كادللتقيات السياسية احمللية كالدكلية
 كمقًتحاهتم لتحقيق الوظيفة الدبلوماسية غَت الرمسية .

  جيب ربط اخلطاب اإلعالمي اللييب بسياسة مهنية موحدة يف الربامج التفاعلية حىت ال
 .تسبب  يف الصراع بُت القائمُت باالتصاؿ كادلشاىد الفعاؿ

  الربامج جيب مناقشة كل القضايا كاألحداث كالوقائع كاألزمات بشكل متكرر يف
التفاعلية ألهنا العالج فعاؿ بتواصلها ادلباشر مع اجلمهور دكف حاجب اك حارس بوابة 

 اك غموض يف الرسالة.
  ضركرة توفَت جهاز العالقات العامة يف ادلؤسسات اإلعالمية الليبية ألنو يساعد علي

 سرعة االتصاؿ االجيايب باجلمهور الفعاؿ.
 

 
. 
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من منظور إعالمي، رؤية يف الفضاء العريب اإلفريقي، عبد الواحد مشعل، التواصل الثقايف كاالجتماعي  -8

رللة البحوث اإلعالمية، رللة فصلية متخصصة زلكمة تعٍت بأحباث كدراسات كسائل االتصاؿ اجلماىَتم 
 .9، صـ2003السنة التاسعة،  -26-25العدد 

رة ، الدار العربية للنشر ، القاى 1زلمد نبيل طلب، الربامج التعليمية كالثقافية باإلذاعة كالتلفزيوف، ط -9
 .76، ص ـ2009، كالتوزيع

زلمد اجلفَتم، إعداد كتقدمي الربامج اإلذاعية كالتلفزيونية، قطر دار صناع اإلبداع لإلنتاج كالتوزيع،  -10
 .11، صـ2015
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 .5ادلشاىدين، مرجع سبق ذكره، ص
)عماف، األردف، دار أسامة للنش  ،1فواز منصور احلكيم، سوسيولوجيا اإلعالـ اجلماىَتم، ط -13
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 التلفزيىٌ وتأثريه على القًه االجتناعًة للشباب اللًيب

 جامعة سرت طالبدراسة مًداىًة على عًية مً 
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 :مقدمةال

الغريب والساحر القريب، مل يكن أصيال فأصبح نبض يرافق احلياة  التلفزيوف العامل
اليومية ادلتغرية مع وزلرؾ مستمر لثقافة الشعوب، مرآة عاكسة للمتناقضات واألحداث 

الزمن، ووحده األفكار والرؤيا احلديثة للحياة ادلدنية ادلعاصرة قرب ادلسافات بني الشعوب 
، والتلفزيوف يعد دبثابة ظاىرة اجتماعية ىامة، ولو مسئولية  (1)واالمم على اختالؼ ثقافاهتم

حيث ديكن اف يؤدي  كبرية ال تقل أمهية وشأنا عن الظواىر االجتماعية االخرى يف اجملتمع 
دورا ىاما يف اجملاالت احليوية ويكوف مثل بعض ادلؤسسات ادلوجودة يف اجملتمع كاألسرة 
وادلدرسة كما اف التلفزيوف يستطيع اف يسهم يف التنمية من خالؿ االىتماـ بالقيم االجيابية 

لية التنشئة ومعاجلة القيم السلبية وغرس القيم التكنولوجية احلديثة ولو دور كبري يف عم
االجتماعية وتوحيد االفكار وادلشاعر والعادات والتقاليد والقضاء على كل اساليب التنشئة 

 .(2)اخلاطئة
 المشكلة البحثية وأىميتها:

للتلفزيوف طبيعة جادبة يتميز هبا على بقية وسائل االعالـ االخرى، فاستخدامو الصورة 
ادللونة، واخلدع الفنية، واإلضاءة، وغريىا من وسائل اجلذب واإلغراء ذبعل ادلادة اليت حيملها 
ىذا اجلهاز ربرؾ العواطف، وتلهب النفس، وتغري التفكري، فتؤثر على ثقافة االنساف، وبنيتو 

جتماعية ومعتقداتو، بقدر ما ربمل من توجهات وما ربوي من معا ي سلبا أو اجيابا، اف اال
ىذا التأثري الذي قد حيدثو التلفزيوف على القيم االجتماعية للشباب اللييب جعل الباحثاف 

 يقوماف بدراسة ىذه ادلشكلة وىي التلفزيوف وتأثريه على القيم االجتماعية للشباب اللييب.  
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أمهية ىذه الدراسة من متغريين ىامني مها التلفزيوف والقيم االجتماعية اليت تعترب وتأيت 
وؿ لسلوؾ الشباب وثقافتو، كما اف التغري أصبح قاب قوسني أو أدىن الذي قد احملدد األ

حيدثو التلفزيوف على القيم االجتماعية الف الشباب اصبح اماـ ثقافتني سلتلفتني ثقافة 
 ؿ وسائل االعالـ وثقافة داخليو متذذره يف اجملتمع.خارجي وافده من خال

  أىداف البحث:
ينطلق ىذا البحث من ىدؼ رئيسي ىو الكشف عن التلفزيوف وتأثري على القيم 

 االجتماعية للشباب اللييب وينبثق عنو األىداؼ اآلتية:
 التعرؼ على تأثري التلفزيوف على القيم االجتماعية للشباب. -1
 ىم القيم اليت تغريت نتيذة التعرض للتلفزيوف.الكشف عن أ -2
 معرفة أىم القيم اليت ترسخت عند الشباب ادلتابع للتلفزيوف. -3

 تساؤالت البحث:
يسعى ىذا البحث لإلجابة على سؤاؿ رئيسي وىو التلفزيوف وتأثريه على القيم 

 آلتية:االجتماعية للشباب اللييب وينبثق عن ىدا السؤاؿ رلموعة من التساؤالت ا
 ما مدى تأثري التلفزيوف على القيم االجتماعية للشباب. -1
 ما ىي أىم القيم اليت تغريت نتيذة التعرض للتلفزيوف. -2
 ما ىي أىم القيم اليت ترسخت عند الشباب ادلتابع للتلفزيوف. -3

 مفاىيم البحث:
ومعناه  visionومعناه عن بعد  teleلغوياً: ىو مكوف من قطعتني مفهوم التلفزيون  -

 الرؤية عن بعد.
خر : ىو طريقة إرساؿ واستقباؿ الصورة والصوت من مكاف آلمفهوم التلفزيون علميا -

 (3)بواسطة ادلوجات الكهرومغناطيسية واالقمار الصناعية.

ىو وسيلة اعالمية يعتمد على حاسيت السمع والبصر التعريف اإلجرائي للتلفزيون:  -
 لصورة.ويقدـ زلتواه بالصوت وا

القيم ىي احلكم الذي يصدره الشخص على شيء ما مهتديا مفهوم القيم اصطالحا: 
 وب فيوػػػػػد وادلعايري اليت وضعها اجملتمع الذي يعيش فيو والذي حيدد ادلرغػػػػػػدبذموعة من القواع
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 .(4)وادلرغوب عنو من أمناط السلوؾ
 بأهنا أمناط سلوكية زلددة توضح بأف فعل الفرد سوي أو غري سوي.  التعريف اإلجرائي للقيم: 

تعرؼ القيم االجتماعية بأهنا خربات اجتماعية، يعتربىا اجملتمع مفهوم القيم االجتماعية: 
مرغوبا فيها نظراً العتقاد أفراده أهنا تساىم يف توجيو السلوؾ اإلنسا ي ضلو األشياء واألىداؼ 

مع مبػػػػػػادئ وقيم اجملتمع، كما أهنا تساىم يف ربقيق حياة جيدة ورفاىية ادلرغوبة اليت تتفق 
عامة ذلم وتػػػػػؤدي بالتعػػػػػلػػػػػػم إلػػػػى السلوكيات االجيابية يف ادلواقف ادلختلفة اليت يتفاعلوف هبا 
مع بعضهم البعض داخل اجلماعات، وذلك يف ضوء ادلعايري اليت ارتضتها ىذه اجلماعات 

 .(5)شئة أفرادىا أال وىي الدين، العرؼ، فلسفة اجملتمعلتن
بأهنا معايري يتفق عليها مجيع أفراد اجملتمع للحكم  التعريف اإلجرائي للقيم االجتماعية:

 علي سلوؾ الفرد وتوجيو ضلو ىدؼ واضح وزلدد.
 الدراسات السابقة: 

يوف ومدي تأثريه سوؼ يوضح الباحثاف يف ىذا اجلانب الدراسات اليت تناولت التلفز 
 على سلوكياتنا وقيمنا االجتماعية سواء إجيابياً أو سلبياً.

تأثير البرامج التلفزيونية على القيم االجتماعية  ،م2015 دراسة صباح زين، -1
للشباب، الدراما التركية نموذجاً، دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة الشهيد حمو 

 .(6)لخضر بالوادي
اىل التعرؼ على تأثري الدراما الًتكية على القيم االجتماعية للشباب،  هتدؼ الدراسة

واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي، واعتمدت على استمارة االستبياف، وقد طبقت على 
 طالب وطالبة ومت سحبها بطريقة قصدية.70عينة بقوامها 

 وقد توصلت الدراسة إيل رلموعة من النتائج نذكر منها:
%(ىي أفضل 65.7%(، وأياـ العطل)يـو السبت67.1ة األسبوع )يـو اخلميسأياـ هناي -

 أياـ دلتابعة الدراما الًتكية بالنسبة للمبحوثني.
% من ادلبحوثني يفضلوف أف يكونوا دبفردىم عند متابعتهم للدراما الًتكية 57.1نسبة  -

لدراما، وقدرت نسبتهم ونسبة قليلة منهم يفضلوف أف يكوف مع العائلة أثناء مشاىدهتم ذلذه ا
25.1% 
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%من ادلبحوثني يعتربوف عامل رومانسية القصص ادلعروضة سببًا يف متابعتهم  61.4نسبة -
% سبب متابعتهم للمظهر اخلارجي للممثلني  42.9للدراما الًتكية، بينما ترجع نسبة 

 وادلمثالت وحىت وسامتهم.
 %.60احملرمة بني اجلنسني بنسبةتؤدي الدراما الًتكية إىل تشذيع العالقات  -
 %.60تؤدي أيضا إىل نشر قيمة الرذيلة) ثقافة األزياء الفاضحة( بنسبة -
 %(.44.3%( وقيمة الوفاء بالعهد) بنسبة45.7نشر قيمة الصدؽ )بنسبة  تؤدي إىل -
، بعنوان الفضائيات والتغير الثقافي في م2008دراسة فوزية حسين على قناوي،  -2

 .(7)يبي، دراسة ميدانية على عينة من الشباب بمدينة بنغازيالمجتمع الل
سعت الدراسة اىل التعرؼ على ظهور التقنيات اإلعالمية احلديثة وتأثريىا على ثقافة 
الشباب، والكشف عن عوامل التغري الثقايف ادلًتتبة على تلك التقنيات، والتعرؼ على 

التعرؼ على معدالت التعرض للقنوات الكيفية اليت يتم هبا استقباؿ البث القضائي، و 
الفضائية من حيث احلذم وأمناط وعادات ادلشاىدة، والتعرؼ على القنوات ادلفضلة اليت 
يشاىدىا الشباب يف القنوات العربية واألجنبية، ومعرفة وجهات نظر الشباب يف القيم 

الشباب يف دور اإلجيابية والسلبية اليت تعكسها القنوات الفضائية، ومعرفة وجهات نظر 
القنوات الفضائية يف تغري بعض قيم وأنساؽ اجملتمع، وصدى انعكاس ذلك على السلوؾ 
واالذباىات بشكل عاـ، واعتمدت على ادلنهج الوصفي، ادلسح االجتماعي بالعينة، 

مفردة، ومت سحبها بطريقة  400واستخدمت أداة ادلالحظة وادلقابلة  وقد بلغ حذم العينة 
 ائية الطبقية.العينة العشو 

 ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة ىي:
أشارت نتائج الدراسة ادليدانية إىل ارتفاع نسبة من أجابوا بأف فًتات مشاىدة القنوات  -

ساعات وىف فًتتى  3الفضائية تأتى حسب الظروؼ وعند عدد ساعات معينة يف اليـو من 
وراء متابعة ومشاىدة الشباب اجلامعي للقنوات  ادلساء والسهرة، واألسباب اليت تقف

 الفضائية دلعرفة، أخبار العامل وادلشاىدة تتم بشكل مجاعي.
كشفت الدراسة أف ىناؾ عدد من القيم اإلجيابية والسلبية اليت تعكسها القنوات الفضائية   -

أوضحت بيانات  العربية واألجنبية، فمن حيث القيم اإلجيابية اليت تدعمها الفضائيات العربية
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الدراسة أف ىذه القيم جاء ترتيبها حسب وجهة نظر ادلبحوثني على النحو اآليت: )القيم 
%، )القيم الدينية( بنسبة 43.7الثقافية واالنفتاح على العامل( يف ادلرتبة األوىل بنسبة 

رية %، )قيم احًتاـ الوقت( يف ادلرتبة األخ12.3%، ) قيم االنتماء والوالء( بنسبة 36.9
%. أما عن اجلوانب السلبية اليت تعكسها الفضائيات العربية على 7.5ومل تتذاوز نسبتها 

ادلشاىدين فذاءت يف ادلرتبة األوىل ) تقدمي برامج بعيدة عن احلياء واالحتشاـ( بنسبة 
%، مث )عدـ تناوؿ الواقع 28.1%، مث )بث قيم زبالف العادات والتقاليد( بنسبة 35.3

% لكل منهما، وأخريا جاء 14.5والتقليد واحملاكاة دوف انتقاء( بنسبة  –بشكل حقيقي 
 %(.7.6) )االستهالؾ الًتقي( بنسبة

كشفت الدراسة عن وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بني السن، والنوع، والقيم اإلجيابية   -
داللة والسلبية، وادلستوى التعليمي وبني مشاىدة الفضائيات، إال أف عدـ وجود فروؽ ذات 

إحصائية بني ادلستوى التعليمي، والدخل، ووجود الرقابة، وتفضيل ادلأكوالت السريعة عن 
ادلأكوالت احمللية، والكلية، والنوع، وأسباب تفضيل السلع ادلستوردة، أنواع السلع اليت مت 

 عرضها، وبني مشاىدة الفضائيات ومظاىره السلبية.
 ي، بعنوان دور التليفزيون فم1991رب، دراسة إيمان محمد عبد الفتاح عز الع -3

 .(8)تغيير بعض القيم في منطقة متخلفة بمدينة طنطا
التعرؼ على دور التلفزيوف يف تغيري بعض القيم لدى سكاف  الى سعت الدراسة

ادلناطق ادلتخلفة، واستخدمت ادلنهج العلمي، واإلحصائي، أما األدوات ىي استمارة ربليل 
 مبحوثاً 150ادلضموف، واستمارة اختبار ادلواقف، وقد بلغ جحم العينة

  ما يلى:وقد توصلت الدراسة إىل رلموعة من النتائج اآلتية من أبرزىا 
كشفت لنا نتائج الدراسة ربليل ادلضموف أف ادلسلسالت قد سامهت يف التأكيد والتثبيت   -

على القيم السياسية اإلجيابية و ادلرغوبة من الوالء للوطن واالنتماء لو، وادلسامهة يف حل 
 مشكالتو.

ؿ قيمة العلم أبانت لنا الدراسة التحليلية لعينة ادلسلسالت أف ىذه ادلسلسالت مل تتناو  -
والتعليم بالقدر ادلطلوب والكايف، حيث أكدت أف ىذه ادلسلسالت عملت على تأصيل 

 القيم الدينية يف النفوس.
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أف الدراسة التحليلية دلضموف عينة ادلسلسالت قد كشفت عن حقيقة ىامة وخطرية وىى  -
ة قد احتلت أعلى أف القيم والعادات السلبية سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو معرفي

الدرجات يف تكرارىا يف الفساد مثل )الفساد اخللقي( والتفكك األسرى، والكسب غري 
 ادلشروع، وتدىور أخالقيات العمل، والتقليل من شأف العلم والعلماء.

التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية على خريطة الدراسات 
  السابقة:

يع الدراسات يف معرفة مدي تأثري الفضائيات على القيم اتفقت مج من حيث الهدف
االجتماعية للشباب، وظهور التقنيات اإلعالمية احلديثة، والكشف عن عوامل التغري الثقايف 
ادلًتتبة على تلك التقنيات، والتعرؼ على الكيفية اليت يتم هبا استقباؿ البث القضائي، 

ائية العربية واألجنبية من حيث احلذم وأمناط والتعرؼ على معدالت التعرض للقنوات الفض
وعادات ادلشاىدة، وأىم القنوات والربامج اليت حيرص الشباب على متابعتها وكذلك 
اإلجيابيات والسلبيات اليت تعكسها القنوات الفضائية العربية واألجنبية ومدى تأثريىا على 

سياسية والدينية( ومظاىر ىذا التأثري. بعض قيم اجملتمع )االجتماعية والثقافية واالقتصادية وال
يف حني اتفقت الدراسة احلالية يف معرفة تأثري التلفزيوف على القيم االجتماعية، ومعرفة القيم 
االجتماعية اإلجيابية اليت يعرضها التلفزيوف وزلاولة تعظيمها، ومعرفة القيم السلبية وزلاولة 

 تقليصها.
يتعلق بادلناىج ادلستخدمة: فقد اتفقت فيما  من حيث اإلجراءات المنهجية:

إال أف دراسة واحدة  دراستني يف استخداـ ادلنهج الوصفي، ومنهج ادلسح االجتماعي بالعينة،
استخدمت ادلنهج اإلحصائي، والعلمي، واختلفن يف اعتمادىن على أداة مجع البيانات فقد 

تمثل يف ادلالحظة، اعتمدت كل دراسة على أداة زبتلف عن أداة الدراسة األخرى وت
واالستبياف، وادلقابلة، واستمارة ربليل ادلضموف، واستمارة اختبار ادلواقف، ومت سحب العينة 
بالطريقة الطبقية والقصدية. يف حني اتفقت الدراسة احلالية يف استخداـ منهج ادلسح 

 اختيارىا االجتماعي بالعينة، واعتمدت على أداة استمارة االستبياف، ونوع العينة اليت مت
 العينة الطبقية النسبية.         

 دػػػػػػابقة فقػػػػػػات السػػػػػػػفيما يتعلق بنتائج الدراستقييم الدراسات على مستوى النتائج : 
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كشفت نتائج الدراسات أف معظم أفراد العينة تشاىد القنوات الفضائية يف هناية األسبوع   
واياـ العطل دلعرفة أخبار العامل. كما كشفت عن وجود العديد من القيم اإلجيابية والسلبية 
اليت تعكسها القنوات الفضائية العربية واألجنبية، فمن بني القيم اإلجيابية اليت تدعمها 

ئيات ىي قيمة الصدؽ وقيمة الوفاء، والقيم الثقافية واالنفتاح على العامل، والقيم الفضا
الدينية، وقيم االنتماء والوالء، وقيم احًتاـ الوقت وقيمة الوالء للوطن، وقيمة العلم والتعليم 
أما عن اجلوانب السلبية اليت تعكسها الفضائيات مثل تقدمي برامج بعيدة عن احلياء 

وبث قيم زبالف العادات والتقاليد، وعدـ تناوؿ الواقع بشكل حقيقي، والتقليد  واالحتشاـ،
واحملاكاة دوف انتقاء، وتدعيم ثقافة االستهالؾ الًتقي، وانتشار العنف واإلدماف، وترويج 
اجلنس وإظهار مفاتن ادلرأة، وانتشار الفساد األخالقي والتفكك األسري، والكسب غري 

 يات العمل، والتقليل من شأف العلم والعلماء.ادلشروع، وتدىور أخالق
 االطار النظري للبحث:

 نشأة التلفزيون:
نشأة التلفزيوف يف الواليات ادلتحدة االمريكية بواسطة جهود العامل تشارلز جنكز إد 

حيث قدـ  ـ1925ولكنو مل يتمكن من ترمجة أحباثو حىت عاـ  ـ1908طور مبدأه يف عاـ 
كوعد ظهور التلفزيوف يف ادلخابر وتاريخ أوؿ بث  ـ 1927، وبعد عاـ اإلثباتات ادليكانيكية

 ـ1937اخًتع زواكني أنبوب الصورة ادلستقبل ويف  ـ1931تلفزيو ي على ادلباشر، يف العاـ 
ظهرت زلطات تلفزيونية ذبارية يف الواليات  ـ1941اخًتع صماـ تصوير إلكًتو ي يف عاـ 

ع مليوف جهاز تلفزيوف، أما يف أوروبا فقد نشأة وتطور مت صن ـ1948ادلتحدة االمريكية ويف 
نقل صورة لصليب ويف عاـ  ـ1943يف بريطانيا على يد جوف بريد إد استطاع سنة 

قدمت  ـ1929سبتمرب  20استطاع تصميم إرساؿ بث تلفزيو ي ميكانيكي، ويف  ـ1926
 ـ1884العامل بوؿ نبكو  سنة  ىيئة االذاعة الربيطانية أوؿ إذاعة تلفزيونية، ويف أدلانيا اخًتع

بدأ البث التلفزيو ي يف ادلانيا، أما فرنسا بدأ على يد كل  ـ1939أسطوانة مثقوبة ويف سنة 
من العاملني نورنية ورونيو جيرياف البحوث والدراسات فكاف أوؿ إرساؿ تلفزيو ي عاـ 

 45تنطق  زلطة بث 116بلغ عدد احملطات  ـ1984، ويف االرباد السوفييت عاـ ـ1931
واجلزائر والعراؽ  ـ1954لغة ويف الوطن العريب عرفت ادلملكة ادلغربية البث التلفزيو ي سنة 
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والسوداف  ـ1961والكويت عاـ  ـ1960وسوريا ومصر عاـ  ـ1959ولبناف ـ1956
والبحرين  ـ1970وقطر عاـ  ـ1965والسعودية عاـ  ـ1964واليمن عاـ  ـ1963عاـ 
 (9).ـ1974عاـ  وعماف وفلسطني ـ1973عاـ 

 وظائف التلفزيون:
التوجيو واالرشاد: يستطيع التلفزيوف أف يؤدي دورا ىاما يف اكساب الفرد اذباىات  -1

جديدة، أو تعديل وتغيري اذباىاتو القددية دبا يتالءـ مع طبيعة اجملتمع، واليت تسمى 
 باالذباىات ادلرغوبة ويتوقف ذلك على حسن اختيار ادلادة االعالمية.

التعاوف االجتماعي: يسهم التلفزيوف اف يسهم يف االحتكاؾ اجلماىريي سواء االصدقاء  -2
 او الرؤساء من خالؿ زيارات االقارب والتذمع االسري حوؿ شاشتو.

احلوار والنقاش: يساعد التلفزيوف يف تبادؿ ادلعلومات واآلراء وتالقي االفكار يف سلتلف  -3
 عملية احلوار وادلناقشة واجلدؿ.جوانب احلياة الفكرية من خالؿ 

الوظيفة الًتفيهية: وىس تتضمن النوادر والطرائف واالغا ي وادلسرحيات وكل رلتمع لو  -4
 طريقة يف الًتفيو والتسلية وزبتلف ىذه الوظيفة باختالؼ الزماف ومستوى التحضر.

اؽ وهتذيبها ونشر الوظيفة الثقافية: وترتبط بنشر ادلعرفة وتكوين الشخصية وتنمية االذو  -5
 (10)الوعي الصحي واالجتماعي والسياسي واالقتصادي.

 خصائص التليفزيون:
اف التلفزيوف قوة تعليمية عظيمة وقوة تربوية مؤثرة تضارع مقومات البيئة ادلدرسية وادلنزلية 
والتلفزيوف لو تأثري على نفوس االطفاؿ، ويرجع ذلك لتميز التلفزيوف بالعديد من ادلميزات 

 اخلصائص ومنها:و 
 السرعة يف نقل االخبار -1
انو أقرب وسيلة لالتصاؿ ادلواجهي وقد يتفوؽ التلفزيوف على االتصاؿ ادلواجهي يف  -2

 قدرتو على تكبري االشياء الصغرية وربريك االشياء الثابتة.
جانب تتطلب مشاىدة التلفزيوف التفرغ الكامل دلتابعة برارلو، والًتكيز الكلي لذلك من  -3

 مشاىديو، بعكس الراديو الذي ال يشًتط التفرغ وذلك الًتكيز دلتابعة برارلو.
 ورة منقطعة النظري يفػػػػػػػالـ االخرى بصػػػػػػػػػػػػائل االعػػػػػػػػػػوؽ على سلتلف وسػػػػػػػاف التلفزيوف يتف -4
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ء وقادة الرأي عن االحاديث السياسية اليت يلقيها رؤساء الدوؿ واحلكومات واحلكاـ والزعما
 (11)ادلسائل الدولية والقومية.

 مفهوم القيم االجتماعية:
يعد موضوع القيم االجتماعية من ادلواضيع األساسية يف علم النفس االجتماعي، ذلك 
ألف القيم تعد من احملددات ادلهمة للسلوؾ االجتماعي، إذ أف لكل رلتمع من اجملتمعات 

تصرفات أفراده بشكل عاـ، وتصمم وترسم األساليب اليت تضمن فلسفتو القيمية اليت ربدد 
فاحلياة االجتماعية تتطلب وجود قيم ومعايري، وتوفر االتفاؽ على تلك  بقاءه، ودواـ سباسكو

القيم وادلعايري بني أعضاء اجملتمع، فالقيم ديكن اعتبارىا شكل من أشكاؿ االعتقاد دلا يراه 
ديكن أف تفهمها دبعزؿ عن الواقع، أو البيئة االجتماعية للفرد،  الفرد تفسرياً للواقع لذلك فال

وعلى ذلك فأف احلياة االجتماعية بدوف ىذه القيم لن يستطيع النظاـ االجتماعي االستمرار 
يف وظيفتو لتحقيق أىداؼ اجلماعة، ولن يشعر أعضاء اجملتمع يف داخل أنفسهم بوجود 

 .(12)ضلو ىدؼ مشًتؾ معيار أساسي يطمئنوف إليو يوجو سلوكهم
ومن ضمن  القيم االجتماعية  اليت سوؼ يتم ربليلها كميًا وتفسريىا كيفيا من خالؿ 
اإلطار ادليدا ي للبحث واليت تتمثل يف قيمػػة التعػػػػػليم، وقيمػػػػػة ادلشػػػػاركة والتعاوف، قيمػػػػػػػػة 

قيمة االنتماء للوطن، قيمة  خالؽ(،العػػػػػػػػالقات االجتماعية، قيمة احلياء واالحتشاـ)األ
 الصدؽ واألمانة، قيمة التسامح، قيمة احًتاـ وتوقري الوالدين والكبار، قيمة احًتاـ الوقت.

 الوظيفة االجتماعية للقيم:
تساعد على تناسق السلوؾ االجتماعي لألفراد واجلماعات، ومن خالؿ ربديد الغايات  -1

 وأف  إرساء القيم يساعد على االمتثاؿ وحفظ النظاـ. ادلرغوبة وغري ادلرغوبة اجتماعياً،
 تساعد يف وصف وربديد ادلكافأة واجلزاءات اخلاصة بانتهاؾ قيم اجملتمع األساسية. -2

 واخلروج عليها.
تلفت نظر أعضاء اجملتمع إيل األمناط العامة الثقػػػػػػػافية ،وتوضح ادلرغوب فيو لػيس مػػن  -3

 من وجهة نظر اجملتمع.وجهة نظر األفراد ولكن 
ال ربدد الطرؽ النموذجية  للًتؼ والعالقػػػات االجتماعية فقط، بل أهنا ربػػػػػػدد أيػػػػػػػػػػضاً  -4

 النموذجية للتفكري، شلا يساعدىم يف تشكيل نوع من القبوؿ والرضاء االجتماعي. الطػػػػػػػرؽ
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ل دور حقوقو ووجباتو شلا يساعد تعترب موجهًا لألدوار االجتماعية، وربدد متطلبات ك -5
 على تناسق ىذه األدوار.

 .(13)تؤثر تأثرياً واضحاً يف التغري االجتماعي الذي يطرأ على اجملتمع جبانب أهنا تتأثر بو -6
 : دور وسائل األعالم في التنشئة االجتماعية

التنشئة  تلعب وسائل االعالـ بصفة عامة، والتلفزيوف بصفة خاصة دورًا ىامًا يف عملية
االجتماعية والتطبيع االجتماعي، فهي تنشر ادلعلومات ادلتنوعة عن كافة اجملاالت االجتماعية 
اليت تناسب سلتلف االعمار، وتناسب كذلك خلفية الفرد الثقافية واالجتماعية وادلادية. كما 

اجة تناسب كل االذباىات واألفكار، وتشبع كذلك احلاجات النفسية، لدي األفراد مثل احل
إيل ادلعرفة وادلعلومات واألخبار والثقافة العامة وتنقل األفكار، وتسمو باخللق، واستثمار وقت 
الفراغ والًتبية والتسلية. كما أهنا تدعم االذباىات النفسية، وتعزز القيم وادلعتقدات أو 

دث تعديلها والتوافق مع ادلواقف اجلديدة. وتتميز وسائل االتصاؿ خبصائص شليزة فهي رب
تأثريًا على األفراد دوف وجود عمليات التفاعل االجتماعي ادلباشر، إذ حيدث تالقي شخص 

 .(14)بأفراد أخرين كما ىو احلاؿ يف مجاعة األسرة أو ادلدرسة أو الرفاؽ
حيث يعد التلفزيوف من الوسائل اإلعالمية العصرية اليت تفوؽ يف أمهيتها وتأثريىا 

جعل التلفزيوف حيتل ىذه ادلكانة احليوية كونو جيمع بني الصورة  وسائل األعالـ األخرى، وشلا
والصوت واحلركة يف وقت واحد، فمن اجلوانب اإلجيابية للتلفزيوف أنو ينمي لدي الطفل 
القدرة على التخيل ويستثري اخلياؿ كما يعمل على توعيتو بأمهية دور كل من الولد والبنت يف 

ثاره االجيابية على سلوكهم االجتماعي، فكثرياً من الربامج احلياة، كذلك ديكن أف يكوف لو أ
التلفزيونية ربث على بر الوالدين وفعل اخلري وعمل اإلحساف عن طريق ما تقدمو من مشاىد 
مأساوية شلا جيعل الناس يتأثروف هبا ويسارعوف إيل فعل اخلريات لتقدمي العوف إىل أخواهتم،  

ر ادلشاىدين بأمور دينهم اإلسالمي احلنيف، وتدير كذلك فأف بعض الربامج الدينية تبص
احلوار وادلناقشة مع بعض العلماء حوؿ بعض األمور والقضايا اليت تتعلق بشؤوف حياهتم 
ورلتمعهم وتسويتها دبا يتماشى مع تعاليم دينهم، حيث أف الربامج التلفزيونية اذلادفة 

ن الراشدين للعادات السليمة ومعاقبة وادلخطط ذلا بدقة ديكن أف تنمي الوعي لدي ادلشاىدي
األطفاؿ الصغار كيفية معاملة األخرين وسلاطبة الكبار وتنمية  اخلارجني عن القانوف وتعليم
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القيم االجتماعية اإلجيابية. ونػػػػظػػػرًا دلا يلػػػػػعػػػػػػػبو التلفزيوف من إسهاـ فاعل يف تعزيز احًتاـ 
والتبصري خبطورة ادلمارسات التقليدية الضارة والتصدي القوانني وقواعد الضبط االجتماعي 

 ذلا، فأف لو تأثرياً سلبياً على 
ادلشاىدين إذا وظفت توظيفًا سيئًا والسيما تعرض من على شاشتها برامج وأفالـ 
تشذع على العنف والعدواف واجلردية واالضلراؼ اجلنسي، شلا جيعلها ظاىرة مألوفة يف حياة 

ي يؤدي إيل استساغة ادلشاىدين ذلا. فمن الضروري أف يتم توظيفو على اجملتمع األمر الذ
ضلو ينمي األذواؽ ويوسع اخلربات ويغرس ادلعلومات ادلفيدة ويشذع على فعل األعماؿ ذات 

النفع العاـ وحيذر من السلوكيات ادلستهذنة والضارة ويكسب وعيًا لدي الناس يف سلتلف  
  .(15)ليت يطل من خالذلا على العاملوجوه احلياة باعتباره النافذة ا

 : العالقة بين التلفزيون والسلوك االجتماعي
حيث أف السلوؾ اإلنسا ي يعين سلوؾ األفراد واجلماعة واجملتمع ذباه حدث، أو خرب 
ما يكوف ىذا السلوؾ دبثابة استذابة دلنبو معني أو مثري معني لذلك بإمكاف اإلعالـ ادلرئي أف 

اإلنسا ي عن طريق إثارة ادلنبهات وادلستذيبات للفرد أو اجلماعة أو اجملتمع يؤثر يف السلوؾ 
 وبالتايل 

فأنو أي التلفزيوف ليس مقصورًا على توصيل األخبار وادلعلومات االجتماعية وادلتعلقة 
، فمثاُل عالقات (16)باألفراد واجتماعاهتم فقط وإمنا أيضًا التأثري يف سلوؾ األفراد واجلماعة

قة والزواج وأف دراسة السلوؾ ىي دراسة التفاعل والعالقات القائمة يف ادلواقف الصدا
االجتماعية ادلتنوعة ومفهـو اجلماعة كوحدة ذلا معايريىا وقيمها وتقاليدىا ونظمها يشري إيل 

وىناؾ انتقادات كثرية  ،(17)ذلك اإلطار ادلرجعي الذي حيدث يف داخلو التفاعل االجتماعي
 شاشات التلفزيوف من الربامج واألفالـ دلا ذلا من األثر الكبري على سلوؾ على ما يعرض يف

األفراد ادلشاىدين. ونالحظ أف األوالد يفضلوف السلوؾ السليب دبشاىدة أفالـ العنف واجلردية 
وغريىا. وىم يستمتعوف هبا أكثر من البنات، وكذلك تقليدىم للفنانني وادلمثلني والرياضيني، 

قلدوهنم يف لباسهم ومشيتهم، ويف حالقة شعرىم، وحىت يف طريقة كالمهم حبيث صلدىم ي
، وأف طوؿ فًتة اجللوس أما التلفاز ومتابعة األفالـ ادلزعذة والعنيفة يؤثر (18)وما إيل ذلك

على سلوكهم يف األسرة الواحدة ومع أقراهنم، حيث تلعب األسرة دوراً كبرياً يف السيطرة على 
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ى سلوؾ أبناءىم االجتماعي، فدور الوالدين ىنا يكوف دورًا أساسيًا يف تأثري التلفزيوف عل
 .(19)إرشادىم إيل السلوكيات اإلجيابية واالبتعاد عن تقليد السلوكيات السلبية

 تأثير التلفزيون على القيم االجتماعية: 
دور قد يكوف للتلفزيوف أثاره اإلجيابية من تنمية القدرة على التخيل والتوعية بأمهية 

األوالد والبنات يف احلياة، وىو بذلك ديكن أف يساىم بتنمية القيم االجتماعية اإلجيابية لدي 
ادلشاىد مثل احلث على بر الوالدين واإلحساف إيل الفقراء وتوقري الكبار والتعاوف والوالء 

ري االنتباه وااللتزاـ بالصدؽ وغري ذلك من القيم االجتماعية االجيابية من خالؿ ادلناظر اليت تث
واألحاسيس وادلشاعر لدي ادلشاىدين. وكذلك الربامج الدينية تبصر ادلشاىدين بأمور 

دينهم، واحلوارات وادلناقشات مع بعض العلماء حوؿ قضايا اجتماعية تتعلق بشؤوف حياهتم  
ورلتمعهم وتسويتها دبا يتعايش مع تعاليم دينهم. والعكس إذا مل خيطط للربامج التلفزيونية 
ستذد أبناءنا وبناتنا تساعدىم على االضلراؼ أحيانًا وعلى اكتساب القيم اخلطرية على 
رلتمعنا اإلسالمي. وأف عدـ التخطيط وادلراقبة للربامج التلفزيونية يساعد على انتشار برامج 
مستعارة وأفالـ ساقطة وبرامج غنائية ورقص ومسرحيات فكاىية سبيت قلوب ادلشاىدين بال 

 . (20)ا وبدوف أي ىدؼ اجتماعي يذكرفائدة منه
فمن وجهة نظر الباحثة أف القػػػػيم يف حقيقتها ىي عملية انتقاء يػقػػػػـو بػػػها اإلنسػػػػاف يف 

ال أف التلفزيوف لعب دور كبري يف إمػذػػػػاالت احلياة اليت تضم اذباىاتو وميولو العميقة اجلذور، 
 تغيريىا.

 نات:منهج البحث وأدوات جمع البيا
اعتمد ىذا البحث على منهج ادلسح االجتماعي بالعينة وذلك عن طريق استخداـ 
استمارة استبياف مقننة احتوت على عدد كاٍؼ من األسئلة وادلتغريات اليت تغطي تساؤالت 

 البحث.
بعد االنتهاء من تصميم االستمارة وتضمينها أىداؼ وتساؤالت  اختبار الصدق والثبات:

ئلة والعبارات اليت تقيس متغرياتو، وللتأكد من صالحية االستمارة البحث ووضع األس
للتطبيق وربقيق أىداؼ البحث، قاـ الباحثاف بعرضها على رلموعة من األساتذة 

حيث أجرى الباحثاف كل التعديالت اليت اقًتحوىا، كما اخضع الباحثاف  ،(21)ادلتخصصني
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مفردة من عينة الدراسة األصلية، وقد  (22)ها االستمارة لالختبار القبلي وذلك على عينة قوام
وجد الباحثاف أنو ال توجد أي إضافات أو تغيريات يف إجابات ادلبحوثني لألسئلة االستبياف، 
وىذا يعطي مدلواًل على ارتفاع نسبة الثبات، وبالتايل صالحية أداة القياس لتحقيق أىداؼ 

 الدراسة.  
 حدود البحث:

.احلدود البشرية:  -أ  يتمثل طالب كلية اآلداب والعلـو
 احلدود ادلكانية: يتمثل يف جامعة سرت. -ب
 .ـ1/3/2018إىل  ـ1/2/2018احلدود الزمنية: يتمثل يف الفًتة ادلمتدة من  -ج

 مجتمع وعينة البحث وطرق اختيارىا:
تكوف رلتمع البحث من مجيع الشباب ادلسذلني جبامعة سرت للعاـ اجلامعي 

 ،ارسني يف مجيع ادلراحل من الفصل الدراسي األوؿ إىل الفصل الثامنالد ـ2017/2018
 ( ألف طالب وطالبة، وقد بلغ حذم العينة3323ويف مجيع التخصصات والبالغ عددىم )

( طالب وطالبة، من الكليات ادلمثلة للعينة فكانت كلية اآلداب لتمثيل الكليات 166)
ت العلمية، وقاـ الباحثاف بسحبها بطريقة عشوائية وجاءت كلية العلـو لتمثيل الكليا ،النظرية

طبقية نسبية، دبعين أف خيتار الباحث عددًا من ادلفردات من كل شرحية بشكل يتناسب مع 
 حذمها، ويف ىذه احلالة ال توزع مفردات العينة بالتساوي على فئات اجملتمع.

 لة احلسابية التالية:بناًء على ما سبق ديكننا ربديد خطوات حذم العينة، وفق ادلعاد
 

  نسبة التمثيل xحذم اجملتمع األصلي  حذم العينة = 
                                 100 

          = 3323x  5 
             100 
            =166     

 x  100 الب الكليةػػػػػػػػػعدد طأجياد نسبة سبثيل كلية اآلداب =  
 العدد الكلي للطالب                                    
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 م.2017/2018لعام ل( توزيع عدد الطالب بجامعة سرت في الكليتين 1جدول )

 الكلية
 حجم العينة في كل كلية عدد الطالب

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد
 59,61 99 59,61 1981 اآلداب
 40,38 67 40,38 1342 العلـو

 %100 166 %100 3323 المجموع
)الكمي  خطوات التحليل اإلحصائي: اعتمدت الدراسة على أسلويب التحليل والتفسري

 والكيفي(.
: قاـ الباحثاف بتحليل اجلداوؿ البسيطة من خالؿ التوزيع التكراري األسلوب الكمي -1

 والنسب ادلئوية اليت تعكس االستذابات الواردة يف االستبياف.
: قاـ الباحثاف بتفسري البيانات الكمية يف ضوء نتائج الدراسات األسلوب الكيفي -2

السابقة، وسبت االستعانة بالبيانات الكيفية ادلساعدة اليت مت مجعها من ادليداف والواقع 
وتعميمها يف ضوء ما توصلت إليو من نتائج عن طريق عينة الدراسة وزلاولة تفسريىا يف 

 وذلك يرجع خلصوصية شباب جامعة سرت.سياؽ أعم وأمشل، 
 :الخصائص االجتماعية والثقافية لعينة الدراسة

تؤثر خصائص عينة الدراسة على استذابات ادلبحوثني وذلك أنو لكي تأيت 
االستذابات معربة عن رلتمع الدراسة البد أف سبثل العينة رلتمع الدراسة ادلتمثل يف طالب 

لذكور ديكن أف زبتلف عن استذابات اإلناث، كما جامعة سرت، وذلك أف استذابات ا
يؤثر العمر واحلالة االجتماعية والكلية والتخصص والفصل الدراسي ومكاف اإلقامة على 
استذابات العينة. وسوؼ نعرض خصائص العينة حيت نتعرؼ من خالذلا على طبيعة رلتمع 

 الدراسة.
 .( توزيع أفراد العينة حسب النوع2جدول )

 النسبة المئوية التكرارات النوع
 29.5 49 ذكر
 70.5 117 أنثي

 %100 166 المجموع
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%(،يف مقابل 70.5ارتفاع نسبة اإلناث وقد بلغت نسبتهن ) يشري ىذا اجلدوؿ إىل
%(، والشك أف توزيع أفراد العينة بني الذكور واإلناث قد تنوعت 29.5) نسبة الذكور

  دلشاىدة التلفزيوف من الذكور.أف اإلناث أكثر قبوالً  استذاباهتم، وىذا  يرجع إىل
 .( توزيع أفراد العينة حسب العمر3جدول )

 النسبة المئوية التكرارات الفئة العمرية
 15.1 25 20إيل أقل من 18من
 53.0 88 23إيل أقل من 21من 
 22.3 37 27إيل أقل من  24من 

 9.6 16 فما فوؽ 28من 
 %100 166 المجموع

( سنة، قد 23أقل من  إىل 21أف الفئة العمرية من ) تشري بيانات اجلدوؿ السابق إىل
(، مث تليها يف ادلرتبة الثانية الفئة العمرية 53.0جاءت يف ادلرتبة األوىل، إذ بلغت نسبتهم )

الثالثة الفئة ( سنة، ويف ادلرتبة 22.3) ( سنة، وقد بلغت نسبتهم27أقل من  إىل 24من)
وجاءت يف ادلرتبة  (،15.1) ( سنة. وقد بلغت نسبتهم20أقل من  إىل 8) العمرية من

%(، ويتضح من 9.6) فما فوؽ( سنة، وقد بلغت نسبتهم 28) األخرية الفئة العمرية من
ذلك أف العمر ادلتقدـ للشباب اجلامعي يكسب خربة أكثر ديكن أف تساعده يف احلكم على 

يوف على القيم االجتماعية، حيث أتضح أف أغلب ادلبحوثني وقعوا يف الفئة العمرية تأثري التلفز 
( سنة، وىي أكثر الفئات إدراكًا وأكثر خربة بتأثري التلفزيوف، 23أقل من  إىل21) من

 ومعرفة مدي تأثريه باإلجياب أو بالسلب على القيم االجتماعية للشباب.
 .الة االجتماعية( توزيع أفراد العينة حسب الح4جدول )

 النسبة المئوية التكرارات الحالة االجتماعية
 19.9 33 متزوج

 80.1 133 غرب متزوج
 %100 166 المجموع

تشري بيانات ىذا اجلدوؿ إىل ارتفاع نسبة غري ادلتزوجني، وقد بلغت نسبتهم 
 ئةػػمن ذلك أف فح ػػػػػػػػػ%(، ويتض19.9ني، بلغت نسبتهم )ػػػػػػ(، بينما نسبة ادلتزوج80.1%)
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 العزاب قد يكونوا أكثر تأثرياً بالتلفزيوف، وبالتايل أقل ارتباطا بالقيم من فئة ادلتزوجني.
 .( توزيع أفراد العينة حسب الكلية5جدول )

 النسبة المئوية التكرارات الكلية
 59.7 99 اآلداب
 40.3 67 العلـو

 %100 166 المجموع
غالبية أفراد العينة سبركزت يف كلية اآلداب، وقد بلغت  تشري بيانات ىذا اجلدوؿ إىل أف

، بلغت ) %(،59.7) نسبتهم %(، ويتضح من ذلك أف 40.3بينما نسبة كلية العلـو
، وذلك يرجع إىل أف  نسبة طالب كلية اآلداب أكثر تأثريًا بالتلفزيوف من طالب كلية العلـو

ية، وبالتايل أثرت بشكل إجيايب أو زبصصاهتم تلعب دور كبري يف مشاىدة الربامج االجتماع
 سليب على قيمهم االجتماعية 

 .( توزيع أفراد العينة حسب الفصل الدراسي6جدول )
 النسبة المئوية التكرارات الفصل الدراسي

 28.3 47 الفصل األوؿ والثا ي
 29.6 49 الفصل الثالث والرابع

 24.7 41 الفصل اخلامس والسادس
 17.4 29 الفصل السابع والثامن

 %100 166 المجموع
)الثالث  ارتفاع نسبة أفراد العينة الدارسني يف الفصل تشري بيانات ىذا اجلدوؿ إىل

يف حني تليها نسبة  %(،29.6) ، وتبلغ نسبتهموالرابع( وقد جاءت يف ادلرتبة األوىل
 مث تليها نسبة %(،28.3) وقد بلغت نسبتهم )الفصل األوؿ والثا ي(، الدارسني يف
وأخرياً تليها نسبة  %(، 24.7إذ بلغت نسبتهم ) )الفصل اخلامس والسادس(، الدارسني يف
ومن ادلالحظ فأف  %(،17.4وقد بلغت نسبتهم ) )الفصل السابع والثامن(، الدارسني يف

)الفصل الثالث والرابع، والفصل األوؿ والثا ي( فهم ديثلوف  غالبية أفراد العينة الدارسني ما بني
وىذا شلا يدؿ على أف ىذه الفئات أكثر وعيًا وإدراكًا بتأثري التلفزيوف على  ،لفئاتأعلى ا

 القيم االجتماعية للشباب.
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 .( توزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة7جدول )
 النسبة المئوية التكرارات مكان اإلقامة

 61.4 102 ادلدينة
 38.6 64 الضواحي
 %100 166 المجموع

ارتفاع نسبة ادلبحوثني الذين يقطنوف بادلدينة، وقد بلغت  اجلدوؿ إىليشري ىذا 
%(،وىذا شلا يدؿ 38.6) بينما نسبة الذين يقطنوف بالضواحي، وقد بلغت %(،61.4)

على أف سكاف ادلدينة أكثر تأثريًا دبشاىدة التلفزيوف من سكاف الضواحي نظرًا لقلة وجود 
األماكن الًتفيهية دبدينة سرت، وبالتايل أكثر تأثريًا على القيم االجتماعية سواء باإلجياب أو 

 بالسلب.                       
 .مدي مشاىدة التلفزيون ( توزيع أفراد العينة حسب8جدول )

 النسبة المئوية التكرارات مدي مشاىدة التلفزيون
 11.4 19 دائماً 
 68.7 114 أحياناً 
 19.9 33 نادراً 

 %100 166 المجموع

أف أعلى نسبة من إجابات ادلبحوثني سبركزت يف فئة واحدة  يشري اجلدوؿ السابق إىل
%(، 68.7وىي أف غالبية أفراد عينة الدراسة أحيانًا ما يشاىدوف التلفزيوف، وذلك بنسبة )
%(، 19.9ويليها أفراد العينة الذين نادرًا ما يشاىدوف التلفزيوف، وقد بلغت نسبتهم )

ف التلفزيوف بشكل دائم، وذلك بلغت نسبتهم وأخريًا يليها أفراد العينة الذين يشاىدو 
خر، آ%(، ويتضح من ذلك أف غالبية أفراد العينة يشاىدوف التلفزيوف بشكل أو ب 11.4)

وىذا شلا يدؿ على أف الشباب اجلامعي حيًتموف قيمة الوقت، ويوجد توازف يف تقسيم الوقت 
ف التلفزيوف قد أثر على القيم بني فًتة الدراسة وفًتة مشاىدة التلفزيوف، وبالتايل يعين أ

 االجتماعية للشباب اللييب بشكل إجيايب واليت سبثلت يف قيمة الوقت.
 



 و2102مايى  3 – 2   كلًة اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقشه ملؤمتر العلنٌ األول ا  

 

    525    
 

 .( توزيع أفراد العينة حسب مدة المشاىدة9جدول )
 النسبة المئوية التكرارات مدة مشاىدة التلفزيون

 33.8 56 أقل من ساعة
 50 83 ساعات 3من ساعة إيل أقل من 

 16.2 27 فأكثرساعات  3من 
 %100 166 المجموع

ارتفاع نسبة أفراد العينة الذين يشاىدوف التلفزيوف  تشري بيانات ىذا اجلدوؿ إىل
مث يليها الذين يشاىدوف  %(،50وقد بلغت نسبتهم ) ساعات(،3أقل من  من)ساعة إىل

العينة  وأخريًا يليها نسبة أفراد %(،33.8) إذ بلغت نسبتهم )أقل من ساعة(، التلفزيوف
ويتضح من ذلك  %(،16.2) وقد بلغت نسيتهم ساعات فأكثر(، 3) الذين يشاىدوف من

أف بعض أفراد العينة يروف أف التلفزيوف أثر بشكل إجيايب على القيم االجتماعية، وشلا يدؿ 
نشر قيمة العلم  إىل ىذلك على أف التلفزيوف ساىم يف احًتاـ الشباب لقيمة الوقت شلا أد

 والتعليم.
 .( توزيع أفراد العينة حسب القنوات التي يفضل الشباب مشاىدتها10جدول )

 النسبة المئوية التكرارات القنوات التي تفضل مشاىدتها
 18.6 31 القنوات الفضائية الليبية
 66.8 111 القنوات الفضائية العربية

 16.2 27 القنوات الفضائية األجنبية
 - - 166عدد المستجيبين 

ارتفاع نسبة أفراد العينة الذين يفضلوف مشاىدة القنوات  ذلك اجلدوؿ إىليشرب 
%(، مث يليها الذين يفضلوف مشاىدة القنوات 66.8) الفضائية العربية، إذ بلغت نسبتهم

%(، وأخريًا يليها مشاىدة القنوات الفضائية 18.6) الفضائية الليبية، وذلك بلغت نسبتهم
%(، ويتضح من ذلك أف غالبية ادلبحوثني يفضلوف 16.2)االجنبية، وقد بلغت نسبتهم 

مشاىدة القنوات الفضائية العربية، وىذا شلا يدؿ على أف التلفزيوف ساىم يف اكساب 
 الشباب للعديد من قيمهم االجتماعية األصيلة، والتمسك بالثقافة العربية.
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 .ن( توزيع أفراد العينة حسب مناقشة ما تشاىده في التلفزيو 11جدول )
 النسبة المئوية التكرارات مناقشة ما تشاىده في التلفزيون

 71.6 119 مع العائلة
 28.3 47 مع أصدقائي
 1.8 3 مع زمالئي

 - - 166عدد المستجيبين 
يشري ىذا اجلدوؿ إىل أف غالبية أفراد العينة يناقشوف ما يشاىدونو على التلفزيوف مع 

مث يليها مناقشة ما يشاىدونو مع األصدقاء، إذ %(، 71.6العائلة، وقد بلغت نسبتهم )
%(، وأخريًا يليها مناقشتهم مع الزمالء يف الدراسة، وقد بلغت 28.3) بلغت نسبتهم

ويتضح من ذلك أف التلفزيوف أثر بشكل إجيايب على القيم األسرية شلا  %(،1.8) نسبتهم
 قات األسرية.زيادة احلوار والنقاش بني أفراد األسرة، وقوة العال إىل ىأد

 .( توزيع أفراد العينة حسب نوعية البرامج التي تفضل متابعتها12جدول )
 النسبة المئوية التكرارات نوعية البرامج التي تفضل متابعتها

 48.7 81 برامج ثقافية
 21.6 36 برامج سياسية
 30.1 50 برامج اجتماعية
 48.7 81 برامج ترفيهية

 9.0 15 برامج اقتصادية
 22.2 37 برامج رياضية
 33.1 55 برامج فنية

 69.8 116 برامج تعليمية
 40.9 68 برامج دينية

 -  - 166عدد المستجيبين 

يشري اجلدوؿ السابق إىل ارتفاع نسبة ادلبحوثني الذين يفضلوف متابعة الربامج التعليمية، 
الربامج الثقافية والًتفيهية مث تليها  %(، 69.8وذلك بنسبة ) فقد جاءت يف ادلرتبة األوىل

مث تليها الربامج الفنية  %(،40,9مث تليها الربامج الدينية بنسبة ) %(،48.7بنسبة)
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مث تليها الربامج  %(،30.1%(، مث تليها الربامج االجتماعية وذلك بنسبة )33,1)
 %(، وأخرياً 21.6%(، مث تليها الربامج السياسية وذلك بنسبة )22.2الرياضية بنسبة )

%(، ويتضح من ذلك أف غالبية أفراد ادلبحوثني 9.0يليها الربامج االقتصادية وذلك بنسبة )
يفضلوف الربامج التعليمية، وىذا  يدؿ على أف التلفزيوف ساىم يف غرس قيم التعليم يف نفوس 

 ىذلك ساىم يف نشر القيم الثقافية والًتفيهية وزيادة اإلدياف باهلل لد الشباب، باإلضافة إىل
 الشباب.

 ( توزيع أفراد العينة حسب القيم التي ساىم التلفزيون13جدول )
 .في إكسابها للشباب الليبي

 النسبة المئوية التكرارات القيم التي ساىم التلفزيون في اكتسابها للشباب الليبي
 21.0 35 تراجع قيم بر الوالدين

 13.8 23 تراجع قيم اإلحساف إيل اجلار
 33.7 56 بني الشبابانتشار العنف 

 42.7 71 ترويج ثقافة األزياء الفاضحة وحب ادلظاىر
 18.0 30 نشر شرب اخلمور يف ادلقاىي واحلفالت

 25.3 42 انتشار التحرش اجلنسي
 10.8 18 زيادة التعاوف بني الشباب

 6.6 11 غرس الصدؽ يف نفوس الشباب
 4.8 8 نشر التسامح وتقوية العالقات بني األصدقاء

 9.6 16 زيادة االنتماء للوطن
 32.5 54 كل ما سبق ذكره

 - - 166عدد المستجيبين 

أهنا تعددت القيم اليت ساىم التلفزيوف يف اكساهبا للشباب  يشري ىذا اجلدوؿ إىل
اللييب، سواء أكانت اجيابية أو سلبية، فأتضح لنا ارتفاع نسبة ترويج ثقافة األزياء الفاضحة 

%(، مث يليها نسبة انتشار العنف بني الشباب وذلك 42.7وحب ادلظاىر، وذلك بلغت )
 ق من متغريات ىذا اجلدوؿ بنسبة%(، مث يليها كل ما سب33.7) بلغت النسبة

مث يليها تراجع  %(،25.3) مث يليها انتشار التحرش اجلنسي، وذلك بنسبة %(،32.5)
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مث يليها نشر شرب اخلمور يف ادلقاىي واحلفالت بنسبة  %(،21.0قيم بر الوالدين بنسبة )
ليها %(، مث ي13.8اجلار وذلك بنسبة ) مث يليها تراجع قيم اإلحساف إىل %(،18.0)

%(، مث يليها زيادة االنتماء للوطن، وذلك بنسبة 10.8زيادة التعاوف بني الشباب بنسبة )
%(، وأخريًا يليها نشر 6.6) %(، مث تليها غرس الصدؽ يف نفوس الشباب بنسبة9.6)

%(، ويتضح من ذلك أف بعض 4.8التسامح وتقوية العالقات بني األصدقاء وذلك بنسبة )
نشر ثقافة  إىل ىأف التلفزيوف أثر بشكل سليب على قيمنا االجتماعية، شلا أدأفراد العينة يروف 

األزياء الفاضحة وحب ادلظاىر، وانتشار العنف والتحرش اجلنسي، وتراجع قيم بر الوالدين 
اجلار، يف حني أف قليل من  وشرب اخلمور يف ادلقاىي واحلفالت، وتراجع قيم اإلحساف إىل

إىل  ىفزيوف أثر بشكل إجيايب على القيم االجتماعية للشباب شلا أدادلبحوثني يروف أف التل
زيادة قيم االنتماء للوطن، وغرس الصدؽ يف نفوس الشباب، ونشر قيم التسامح وتقوية 

 العالقات بني األصدقاء ولكن بنسبة قليلة جداً.
 ( توزيع أفراد العينة حسب األثار التي يعكسها التلفزيون14جدول )

 .شباب داخل األسرةعلى قيم ال
 النسبة المئوية التكرارات ثار التي يعكسها التلفزيون على قيم الشباب داخل األسرةاآل

 40.3 67 ضعف احلوار والنقاش بني أفراد األسرة
 32.5 54 تؤدي إيل إفساد العالقة الزوجية

 35.5 59 يساىم يف معاجلة ادلشاكل األسرية
 36.7 61 زيادة الوعي االجتماعي لألسرة

 36.1 60 كل ما سبق ذكره
 - - 166عدد المستجيبين 

أهنا تعددت األثار اليت يعكسها التلفزيوف على قيم الشباب  يبني لنا ىذا اجلدوؿ إىل
داخل األسرة، فأتضح لنا ارتفاع نسبة ضعف احلوار والنقاش بني أفراد األسرة، وذلك بلغت 

%(، مث يليها  36.7%(، مث يليها زيادة الوعي االجتماعي لألسرة وذلك بنسبة )40.3)
%(، مث تليها يساىم يف معاجلة 36.1) كل ما سبق من متغريات ىذا اجلدوؿ وذلك بنسبة

إفساد العالقة الزوجية،  إىل ى%(، وأخريًا يليها يؤد35.5ادلشاكل األسرية وذلك بنسبة )
%(. ويتضح من ذلك أف بعض ادلبحوثني يروف أف التلفزيوف أثر تأثرياً 32.5) وذلك بنسبة
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اش بني أفراد األسرة، وإفساد ضعف احلوار والنق سلبيًا على قيم األسرة الداخلية شلا أدي إىل
العالقة الزوجية، يف حني أف البعض األخر من ادلبحوثني يروف أف التلفزيوف أثر تأثريًا إجيابياً 

، وساىم يف معاجلة ىل زيادة الوعي االجتماعي لألسرةإ ىعلى قيم األسرة الداخلية شلا أد
تلفزيوف متساوية تقريبًا مع إجيابياتو ادلشاكل األسرية، ومن مث فأفراد العينة يروف أف سلبيات ال

 على قيم األسرة الداخلية. 
 ( توزيع أفراد العينة حسب مدي تأثير التلفزيون15جدول )

 .على عالقات الشباب بالبيئة  الخارجية
 النسبة المئوية التكرارات مدي تأثير التلفزيون على عالقات الشباب بالبيئة الخارجية

 46.9 78 اجلرياف واألقاربيضعف صلة الرحم مع 
 51.8 86 يسبب يف العزلة وعدـ ادلشاركة يف الكثري من ادلناسبات

 30.1 50 بث روح التعاوف بني األقارب واجلرياف
 22.8 38 بث روح التسامح بني اجلرياف واألقارب

 35.5 59 كل ما سبق ذكره
 - - 166عدد المستجيبين 

أهنا تعددت األثار اليت يعكسها التلفزيوف على عالقات  يبني لنا ىذا اجلدوؿ إىل
الشباب بالبيئة اخلارجية، فأتضح لنا ارتفاع نسبة العزلة وعدـ ادلشاركة يف الكثري من 

مث يليها يضعف صلة الرحم مع اجلرياف واألقارب،  %(،51.8) ادلناسبات، وذلك بنسبة
 ات ىذا اجلدوؿ، وذلك بنسبةمث يليها كل ما سبق من متغري  %(،46.6) وذلك بنسبة

%(، 30.1) مث يليها بث روح التعاوف بني األقارب واجلرياف وذلك بنسبة %(،35.5)
%(، ويتضح من 22.8وأخريًا يليها بث روح التسامح بني اجلرياف واألقارب وذلك بنسبة )

بيئة ذلك أف غالبية ادلبحوثني يروف أف التلفزيوف أثر بشكل سليب على عالقات الشباب بال
العزلة وعدـ ادلشاركة يف الكثري من ادلناسبات، وضعف صلة الرحم مع  إىل ىاخلارجية، شلا أد

خر يروف أف التلفزيوف أثر بشكل إجيايب على عالقات اجلرياف واألقارب، يف حني البعض اآل
 بث روح التعاوف والتسامح مع اجلرياف واألقارب، ومن إىل ىالشباب بالبيئة اخلارجية شلل أد

مث فأفراد العينة يروف أف سلبيات التلفزيوف متساوية مع اجيابياتو على عالقات الشباب بالبيئة 
 اخلارجية. 
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 :نتائج الدراسة
 رلموعة من النتائج من أمهها ما يلي: توصلت الدراسة إىل

%(، يف مقابل 70.5توصلت الدراسة إىل ارتفاع نسبة اإلناث وقد بلغت نسبتهن ) -1
%(، والشك أف توزيع أفراد العينة بني الذكور واإلناث قد تنوعت 29.5) نسبة الذكور

 استذاباهتم، وىذا  يرجع إىل أف اإلناث أكثر قبواًل دلشاىدة التلفزيوف من الذكور.
إىل أقل من  21أوضحت الدراسة إىل أف أغلب ادلبحوثني وقعوا يف الفئة العمرية من ) -2

ىي أكثر الفئات إدراكًا وأكثر خربة بتأثري %( و 53.0( سنة، إذ بلغت نسبتهم )23
 التلفزيوف، ومعرفة مدي تأثريه باإلجياب أو بالسلب على القيم االجتماعية للشباب.

بينما  (،80.1توصلت الدراسة إىل ارتفاع نسبة غري ادلتزوجني، وقد بلغت نسبتهم) -3
اب قد يكونوا %(، ويتضح من ذلك أف فئة العز 19.9نسبة ادلتزوجني، بلغت نسبتهم )

 أكثر تأثرياً بالتلفزيوف، وبالتايل أقل ارتباطا بالقيم من فئة ادلتزوجني.
كما توصلت الدراسة إىل أف غالبية أفراد العينة سبركزت يف كلية اآلداب، وقد بلغت   -4

، بلغت )59.7نسبتهم ) ويتضح من ذلك أف  %(،40.3%(، بينما نسبة كلية العلـو
، وذلك يرجع إىلنسبة طالب كلية اآلداب  أف  أكثر تأثريًا بالتلفزيوف من طالب كلية العلـو

زبصصاهتم تلعب دور كبري يف مشاىدة الربامج االجتماعية، وبالتايل أثرت بشكل إجيايب أو 
 سليب على قيمهم االجتماعية.

توصلت الدراسة إىل أف غالبية أفراد العينة الدارسني ما بني )الفصل الثالث والرابع،  -5
لفصل األوؿ والثا ي( فهم ديثلوف أعلى الفئات وىذا شلا يدؿ على أف ىذه الفئات أكثر وا

 وعياً وإدراكاً بتأثري التلفزيوف على القيم االجتماعية للشباب.
توصلت الدراسة إىل ارتفاع نسبة ادلبحوثني الذين يقطنوف بادلدينة، وقد بلغت  -6
%(، وىذا شلا يدؿ 38.6، وقد بلغت)%(، بينما نسبة الذين يقطنوف بالضواحي61.4)

على أف سكاف ادلدينة أكثر تأثريًا دبشاىدة التلفزيوف من سكاف الضواحي نظرًا لقلة وجود 
األماكن الًتفيهية دبدينة سرت، وبالتايل أكثر تأثريًا على القيم االجتماعية سواء باإلجياب أو 

 بالسلب.                    
 ر،ػػػػػػخآاىدوف التلفزيوف بشكل أو بػػػراد العينة يشػػػػػة إىل أف غالبية أفػػػػػػػكما توصلت الدراس  -7



 و2102مايى  3 – 2   كلًة اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقشه ملؤمتر العلنٌ األول ا  

 

    522    
 

وىذا شلا يدؿ على أف الشباب اجلامعي حيًتموف قيمة الوقت، ويوجد توازف يف تقسيم الوقت 
بني فًتة الدراسة وفًتة مشاىدة التلفزيوف، وبالتايل يعين أف التلفزيوف قد أثر على القيم 

 عية للشباب اللييب بشكل إجيايب واليت سبثلت يف احًتاـ قيمة الوقت.االجتما
)ساعة إىل أقل  أوضحت الدراسة ارتفاع نسبة أفراد العينة الذين يشاىدوف التلفزيوف من -8

%(، ويتضح من ذلك أف بعض أفراد العينة يروف 50ساعات(، وقد بلغت نسبتهم ) 3من 
قيم االجتماعية، وشلا يدؿ ذلك على أف التلفزيوف أف التلفزيوف أثر بشكل إجيايب على ال

وتتفق نتيذة نشر قيمة العلم والتعليم،  إىل ىساىم يف احًتاـ الشباب لقيمة الوقت شلا أد
نشر قيم  اليت بينت أف الفضائيات أدت إىل ىذا التساؤؿ مع دراسة فوزية حسني على قناوي

 %(.7.5احًتاـ الوقت بنسبة )
ة أف غالبية ادلبحوثني يفضلوف مشاىدة القنوات الفضائية العربية، كما أوضحت الدراس  -9

وىذا شلا يدؿ على أف التلفزيوف ساىم يف اكساب الشباب للعديد من قيمهم االجتماعية 
 األصيلة، والتمسك بالثقافة العربية.

 أف غالبية أفراد العينة يناقشوف ما يشاىدونو على التلفزيوف مع توصلت الدراسة إىل -10
%(، ويتضح من ذلك أف التلفزيوف أثر بشكل إجيايب 71.6العائلة، وقد بلغت نسبتهم )

 زيادة احلوار والنقاش بني أفراد األسرة، وقوة العالقات األسرية. إىل ىعلى القيم األسرية شلا أد
كما توصلت الدراسة أف غالبية أفراد ادلبحوثني يفضلوف الربامج التعليمية وذلك   -11

%(،وىذا يدؿ على أف التلفزيوف ساىم يف غرس قيم التعليم يف نفوس 69.8بنسبة)
 ىذلك ساىم يف نشر القيم الثقافية والًتفيهية والقيم الدينية لد الشباب، باإلضافة إىل

واليت بينت أف  فوزية حسين على قناويوتتفق نتيذة ىذا التساؤؿ مع دراسة  الشباب،
القيم الدينية بنسبة  %، ونشر43.7ة( بنسبة نشر )القيم الثقافي الفضائيات أدت إىل

نشر  على أف ادلسلسالت أدت إىل إيمان محمد عبدالفتاحكما أكدت دراسة %،  36.9
 القيم الدينية وقيم التعليم.

توصلت الدراسة إىل أف بعض أفراد العينة يروف أف التلفزيوف أثر بشكل سليب على  -12
نشر ثقافة األزياء الفاضحة وحب ادلظاىر، وانتشار العنف  إىل ىقيمنا االجتماعية، شلا أد

والتحرش اجلنسي، وتراجع قيم بر الوالدين وشرب اخلمور يف ادلقاىي واحلفالت، وتراجع قيم 
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اجلار، وتتفق نتيذة ىذا التساؤؿ مع دراسة صباح زين واليت بينت أف الدراما  اإلحساف إىل
ذلك  %، باإلضافة إىل60رمة بني اجلنسني بنسبة الًتكية تؤدي إىل تشذيع العالقات احمل

 ذلك تتفق مع نتيذة دراسة %، باإلضافة إىل60ثقافة األزياء الفاضحة بنسبة  تؤدي إىل
نشر قيم بعيدة عن  إىل ى، اليت توصلت إىل أف الفضائيات تؤدفوزية حسين على قناوي

إيمان محمد  دراسةت ذلك أكد %(، باإلضافة إىل35.3احلياء واالحتشاـ وذلك بنسبة )
على ذلك. يف حني أف قليل من ادلبحوثني يروف أف التلفزيوف أثر بشكل إجيايب  عبدالفتاح

زيادة قيم االنتماء للوطن، وغرس الصدؽ يف  إىل ىعلى القيم االجتماعية للشباب شلا أد
جداً، نفوس الشباب، ونشر قيم التسامح وتقوية العالقات بني األصدقاء ولكن بنسبة قليلة 

اليت أكدت على أف  قناوي فوزية حسين على ونتيذة ىذا التساؤؿ تتفق مع دراسة
ذلك  %، باإلضافة إىل12.3نشر قيم االنتماء والوالء للوطن بنسبة  الفضائيات أدت إىل

 أكدت دراسة إدياف زلمد على نشر قيم االنتماء للوطن.
التلفزيوف أثر تأثريًا سلبيًا على  كما توصلت الدراسة إىل أف بعض ادلبحوثني يروف أف  -13

ضعف احلوار والنقاش بني أفراد األسرة، وإفساد العالقة  إىل ىقيم األسرة الداخلية شلا أد
خر من ادلبحوثني يروف أف التلفزيوف أثر تأثرياً إجيابياً على قيم الزوجية، يف حني أف البعض اآل

وساىم يف معاجلة ادلشاكل  عي لألسرة،زيادة الوعي االجتما إىل ىاألسرة الداخلية شلا أد
األسرية، ومن مث فأفراد العينة يروف أف سلبيات التلفزيوف متساوية تقريباً مع إجيابياتو على قيم 

 األسرة الداخلية.
أف غالبية ادلبحوثني يروف أف التلفزيوف أثر بشكل سليب على  توصلت الدراسة إىل -14

العزلة وعدـ ادلشاركة يف الكثري من ادلناسبات،  إىل ىا أدعالقات الشباب بالبيئة اخلارجية، شل
خر يروف أف التلفزيوف أثر وضعف صلة الرحم مع اجلرياف واألقارب، يف حني البعض اآل

إىل بث روح التعاوف والتسامح  ىبشكل إجيايب على عالقات الشباب بالبيئة اخلارجية شلل أد
مع اجلرياف واألقارب، ومن مث فأفراد العينة يروف أف سلبيات التلفزيوف متساوية مع اجيابياتو 

 على عالقات الشباب بالبيئة اخلارجية.
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 التوصيات:
توعية الشباب بالنتائج السلبية اليت يعكسها التلفزيوف على سلوكياهتم وقيمهم  -1 

مشاىدة أفالـ العنف وغري األخالقية وحثهم على مشاىدة الربامج الثقافية  وأخالقهم نتيذة
 وادلفيدة.

توعية الشباب دبخاطر األخذ بعادات وتقاليد وقيم الغرب اليت يبثها التلفزيوف مثل  -2 
 ادللبس واألكل والسلوؾ، وتشذيعهم على االخذ باإلصلازات العلمية والتكنولوجية.

ىل جنب مع االسرة يف إتلفزيوف كوسيلة تنشئة اجتماعية تعمل جنبا جيب التعامل مع ال -3 
 تربية وتنشئة القيم االجيابية.

ستخداـ التلفزيوف استخداـ ة ندوات وزلاضرات يف اجلامعات الجيب العمل على اقام -4
 صحيح وكيفية االستفادة منو بشكل اجيايب وربذير الشباب استخدامو بشكل سليب.
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 القضايا السياسية 

 يف صحيفيت فرباير وليبيا اجلديدة

 
 

  عادل احنيش محمد. أ                                                                          
            سرت/ جامعة اآلداب/ كلية اإلعالـقسم                                                                    

 
 

 ;ـةالمقدم
للصحافة أعلية كربى يف حياة الشعوب واألوطاف، فهي الصوت الشفاؼ والصريح لكل 

شيئاً من التفصيل، وبصورة  األحداث داخل اجملتمع، وىي القادرة على تناوؿ احلدث والقضية
تغاير أسلوب وطريقة تقدمي الوسائل اإلعالمية ادلرئية أو ادلسموعة، إضافة إىل الدور الفعَّاؿ 
الذي تقـو بو يف تشكيل الرأي العاـ وتوجيو ادلواقف واالذباىات لألفراد واجلماعات 

ل فلسفتو احلياتية، وللصحافة أعلية كربى تكمن يف قدرهتا على تكوين ثقافة الفرد، وتشكي
 .(1)وأسلوب تعاملو مع احمليط اخلارجي

والصحافة تعد من اجملاالت اليت شهدت تطورًا ىائاًل خاصًة يف القرف العشرين عند 
ظهور التكنولوجيا اليت استفادت منها الصحافة، فقد أثرت فيها وتأثرت هبا، وعلى الرغم من 

يو من اطلفاض يف اإليرادات من التوزيع واإلعالف، إال األزمة العادلية للصحافة الورقية، وما تعان
 .(2)أف الصحف اإلليكًتونية مل تستطع احللوؿ زلل ادلؤسسات الصحفية الكربى

ظهور العديد من  ـ2011شهدت الساحة السياسية واإلعالمية يف ليبيا بعد  أحداث 
ر الوط ي العاـ يف ليبيا ومن بني ىذه القضايا انتخابات ادلؤمت ،ادلواضيع والقضايا السياسية

، شهدت انتقااًل إىل تسلم السلطة للمؤمتر ـ7/7/2012ألوؿ مرة يف تاريخ ليبيا بتاريخ 
واعتباره سلطة العليا يف البالد، ووصواًل إىل الدعوة إىل بناء اجليش الوط ي، وما  ،الوط ي العاـ

ف الليبية، كل ىذه صاحب ذلك من وقوع بعض األحداث األمنية والتفجريات يف بعض ادلد
األحداث والقضايا جعلت الباحث مهتم بدراسة تلك القضايا وادلوضوعات السياسية، 

 واألحداث وقياس مدى اىتماـ صحف الدراسة هبذه ادلوضوعات والقضايا السياسية.
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 :مشكلة البحث
حراكًا صحافيًا كبرياً، ظهر يف الكم اذلائل من  ـ2011شهدت ليبيا منذ العاـ 

واليت جاءت كرد فعل طبيعي عن حالة اجلمود  ـ،2011الصحف اليت  صدرت خالؿ عاـ
الصحفي اليت شهدهتا البالد، ىذا الكم اذلائل من الصحف أسهم يف ضعف حجم التغطية 

انتخابات، والدستور، الصحفية للقضايا السياسية منها قضية ادلصاحلة والوحدة الوطنية، و 
واألحزاب  واجليش الوط ي، واألمن الوط ي، واإلعالـ الوط ي، وادلشاركة السياسية للمرأة،

السياسية وحقوؽ اإلنساف وانتشار السالح، وتأسيساً على ما سبَق ذكرُه، فإف الباحث صاغ 
 -مشكلة البحث يف التساؤؿ الرئيسي التايل:

 صحف زلل الدراسة والبحث القضايا السياسية الليبية؟ ما الكيفية اليت تناولت هبا ال -
 أهمية البحث;

 -:تتلخص أعلية البحث يف اآليت
كونو حبث علمي ىادؼ لإلحاطة بدرجة اىتماـ صحف فرباير، بالقضايا واألخبار  -1

السياسية احمللية، وتشخيص وربليل الواقع الصحف اجلديدة يف )صحف فرباير( و)ليبيا 
 البحث والتحليل.اجلديدة( موضع 

تكمن أعلية ىذا البحث، يف كونو يعد من بني أوؿ البحوث اليت تتناوؿ القضايا  -2
 .ـ2011عاـ  السياسية يف الصحف الورقية الليبية بعد

 أهداف البحث;
 يستهدؼ البحث ربقيق األىداؼ التالية:

زلل البحث التعرؼ على أىم القضايا السياسية، اليت تعرضت ذلا الصحف الليبية  -1
 والتحليل خالؿ فًتة البحث.

 .ـ2011التعرؼ على مدى اىتماـ صحيفيت البحث  بالقضايا واألخبار السياسية بعد  -2
الكشف عن أوجو االختالؼ والتشابو، بني صحيفيت البحث عند عرضها وتناوذلا  -3

 للقضايا  السياسية.
معاجلة القضايا واألخبار  التعرؼ على أكثر أنواع الفنوف الصحفية ادلستخدمة يف -4

 السياسية يف الصحف زلل البحث والتحليل.
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اليت ذلا عالقة بليبيا يف  معرفة القيم اليت عربت عنها القضايا واألخبار السياسية، -5
 الصحف زلل البحث والتحليل.

الكشف عن ادلصادر اليت اعتمدت عليها صحيفيت البحث يف تناوذلا للقضايا واألخبار  -6
 .السياسية

 الدراسات السابقة;
 -:نورد الدراسات اآلتية الصحافة احمللية الليبيةعن الدراسات السابقة  من

ادلعاجلة الصحفية لقضايا اجملتمع يف  ،(ـ2016) (3)دراسة زلمد علي زلمود أمحد -1
 الصحافة الليبية.

 معاجلة الصحف الليبية للقضايا العربية. ،(ـ2015) (4)دراسة زلمد عبداهلل سامل -2
( دور الصحافة الليبية يف ترتيب ألويات اجلمهور ـ2014) (5)دراسة زىرة مجعة علي -3

 ضلو قضايا األمن االجتماعي.
دور التحقيق الصحفي يف معاجلة قضايا اجملتمع يف  ،(ـ2011) (6)دراسة إيناس عبداهلل -4

 الصحافة الليبية.
 التساؤالت البحث;

 تدور تساؤالت البحث حوؿ اآليت :
اليت يتم الًتكيز عليها يف الصحافة الليبية موضع  ما نوعية األخبار والقضايا السياسية، -1

 البحث والتحليل؟
ما اذباه ادلضموف الصحفي، يف ادلعاجلة الصحفية يف الصحف الليبية ضلو القضايا  -2

 واألخبار السياسية احمللية؟
ما القيم اإلخبارية اليت يتم الًتكيز عليها بشكل كبري، عند طرح ىذه القضايا واألخبار  -3

 يف الصحف زلل البحث والتحليل؟
الليبية اجلديدة زلل البحث، عند تغطيتها ما ادلصادر اليت اعتمدت عليها الصحافة  -4

 للقضايا واألخبار السياسية احمللية واألحداث الواقعة؟
ما األساليب القناعة ادلستخدمة يف الصحف الليبية، زلل البحث والتحليل، عند طرح  -5

 مواضيعها؟
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ما الفنوف الصحفية ادلستخدمة يف احلديث عن القضايا السياسية يف صحف البحث  -6 
 الؿ فًتة البحث؟خ

 المفاهيم والمصطلحات اإلجرائية;
وىي القضايا اليت تتناوؿ األوضاع السياسية احمللية اخلاصة بالنظاـ  :القضايا السياسية

نتخابات والدستور، واألحزاب السياسية، واجليش واليت تشمل اال ،السياسي اللييب اجلديد
وادلصاحلة، واإلعالـ الوط ي، وغريىا من القضايا الوط ي، واألمن الوط ي، والوحدة الوطنية، 

 السياسية.
 ;البحث منهجية
صفحات  ، وذلك بتحليلمنهج تحليل مضمونعتمد الباحث يف ىذا البحث على ا

خالؿ فًتة زمنية زلددة؛ دلعرفة  األخبار وادلتابعات اإلخبارية بصحيفيت فرباير وليبيا اجلديدة،
احمللية واليت تناولتها وركزت عليها الصحيفتاف موضع البحث أىم القضايا واألخبار السياسية 

 والتحليل.

 مجتمع البحث;
ويف ىذه البحث مث اختيار صحيفيت فرباير وليبيا اجلديدة، رلااًل ذلذ البحث باعتبارعلا 

، وتشكالف ظلوذجاً ذلا األوىل  متثل ـ2011متثالف الصحافة الليبية اجلديدة اليت صدرت بعد 
 احلكومي والثانية: متثل القطاع اخلاص .القطاع 

 أسباب اختيار الصحف; 
 لقد وقع اختيار الباحث على ىاتني الصحيفتني لعدة أسباب أعلها:

 .ـ2011عاـ  مت إصدارىا بعد اجلديدة اليتىي من الصحف  -1
 مواضيعها جديدة، وخصوصا فيما يتعلق بالقضايا واألخبار السياسية الداخلية. -2
 ها للقضايا واألحداث بشكل يومي وذلك وفقاً لطبيعة الصدور بشكل يومي.مواكبت -3

 ;تتمثل حدود الدراسة يف اآليت حدود البحث ;
يف ىذه البحث مت ربديد وربليل عينة من صحيفيت فرباير وليبيا اجلديدة  الحدود الزمنية; -أ

الزمنية وقد اختريت ىذه الفًتة  .ـ31/12/2012إىل  ـ1/1/2012من  يف الفًتة
 : اآلتية سبابلأل
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 .ـ2011ألهنا تعترب البداية الفعلية لصدور الصحف زلل البحث والتحليل أي بعد -1
ألوؿ  وقوع أحداث شليزة يف ىذه الفًتة، من بينها انتخابات ادلؤمتر الوط ي العاـ يف ليبيا -2

 .ـ7/7/2012مرة يف تاريخ ليبيا بتاريخ 
 وقوع بعض األحداث األمنية والتفجريات واالغتياالت يف بعض ادلدف الليبية. -3

:تقتصر الدراسة على صحيفيت فرباير وليبيا اجلديدة ، ويقع مقر  الحدود المكانية -ب 
 الصحف يف طرابلس ليبيا.

 ;نبذة عن تاريخ الصحافة في ليبيا
ففي أياـ االحتالؿ العثماين أوؿ بدأت الصحافة يف ليبيا كغريىا من البلداف العربية، 

كانت مع بداية ربقيق اخلرب ادلخطوط كالذي ظهر يف بريطانيا يف القرف  زلاولة صحافية،
، وىي "ادلنقب" باللغة ـ1827الثالث عشر، فصدرت أوؿ جريدة خربية هبذا األسلوب سنة 

علـو أف ىذه الفرنسية، حيث كانت تصدر منها أعداد بسيطة توزع على أفراد معينني، وادل
 . (7)الصحيفة كاف يصدرىا القناصلة األجانب بطرابلس

، عندىا صدرت أوؿ صحيفة ـ1866عمومًا ترجع بدايات الصحافة الليبية إىل عاـ 
ليبية وىي "طرابلس الغرب" واليت أنشئت يف العهد العثماين. وكانت تنشر باللغتني العربية 

 الًتكية و 
، (8)مثل الفنوف والًتقي والكشاؼ وغريىا صحف،توالت بعدىا صدور الكثري من ال

إف ازدىار الصحافة يف ليبيا، أو عصرىا الذىيب كاف يف الفًتة الواقعة  ولكن نستطيع أف نؤكد
ـ ىذه الفًتة القصرية واقعة بني حادثني من أحداث التاريخ 1911ـ حىت 1908من 

يسمى ب  ما ، أوـ1908وذلك بسبب إعالف الدستور العثماين سنة  السياسي يف الشرؽ؛
(، ويعرب ىذا احلدث عن التطور السريع ضلو الرقي والنهوض فكريًا وثقافياً )ادلشروطية

وخاصة دعم  واجتماعيًا يف ليبيا، نتيجة اإلعالف الدستوري الذي يتضمن احلريات العامة،
األدبية حرية الصحافة والصحفيني وفقاً ذلذا الدستور راجت سوؽ الصحافة، وانتشرت احلركة 

فقد كاف الشعب متعطشاً متلهفاً إىل ىذه الصحافة احلرة، اليت وجد  اً،ملحوظ اً يف ليبيا انتشار 
ودلس فيها صورة حية نابضة، ووجد فيها تعبرياً دلا يف صدوره  فيها متنفساً لعهد كبت طويل،

 . (9)من اآلـ وآماؿ
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ال احلصر، زلمد علي وكاف من ضمن رواد الصحافة يف تلك الفًتة على سبيل ادلثاؿ 
البارودي، وزلمد النائب، وزلمد اذلامشي التونسي، وزلمد بن موسى، وزلمد ندمي، وأمحد 
الفساطوي، وعبدالرمحن البوصريي، وعلي عياد، وزلمد القدري. وعلى الساحة العربية 
والًتكية سليماف البارودي، وعبدالوىاب عبدالصمد، وقد اقتصر نشاط الصحفيني الليبيني 

لى النهوض بالقطر وإصالح ما ؽلكن إصالحو يف مواجهة السياسة االيطالية ونوايا بنك ع
  .(10)ذي روما

 م;3122 عام الصحف الليبية الجديدة بعد
 أواًل; نشأة صحيفة فبراير وتطورها؟

مت تأسيس الصحيفة بعد سقوط مدينة طرابلس مباشرة، وربديدًا بعد قدـو أعضاء 
 إىل طرابلس، ومعهم جاء إدريس ادلسماري ورضا بن موسى وامحد اجمللس الوط ي االنتقايل

بقرار من زلمود مشاـ الذي كاف مسؤواًل عن ادللف اإلعالمي يف اجمللس الوط ي  الفيتوري،
ومتأُل الفراغ اإلعالمي  للثورة، اً االنتقايل والقاضي بإنشاء صحيفة يف طرابلس، تكوف صوت

تأسيس ىيأة لدعم وتشجيع الصحافة، واجتمع ىؤالء مع وأف يتم  الذي حدث يف اإلعالـ،
بعض الصحافيني واإلعالميني، ومت االتفاؽ على إنشاء صحيفة باسم فرباير، على أف يتوىل 
زكريا الفيتوري رئاسة ربريرىا، وحساـ الوحيشي مديراً للتحرير، وغريىم تولوا مهاـ أخرى، ويف 

 .(11)األوؿ من صحيفة فرباير ـ كاف صدور العدد2011سبتمرب  10صباح يـو 
 الهيكل التنظيمي للصحيفة؟

والثقايف،  واالقتصادي، والتحقيقات، يوجد بالصحيفة عدة أقساـ منها السياسي،
والرياضي، واالجتماعي، عالوة عن صفحات ثابتة منها! الصحية والدينية، وأوؿ فرباير اليت 

يز هبما الصحيفة عن غريىا من تستقبل شكاوي ادلواطنني، أيضا صفحتني شبابيتني تتم
الصحف اجلديدة، فضاًل عن ىيئة التحرير ادلكونة من رئيس التحرير ومدير التحرير وسكرتري 

 .(12)التحرير
 السياسة التحريرية في الصحيفة؟

ولكن كل ما ؽلكن قولو يف ىذا  ،السياسة التحريرية ليست مرسومة بشكل احًتايف
ربريريًا يعمل على تصحيح ادلفاىيم وادلصطلحات اليت  اً ىو أف الصحيفة تتبع خط ،الشأف



 القضايا السياسية يف صحيفيت فرباير وليبيا اجلديدة 

 

                                                                                                                       309         
 

حاوؿ النظاـ السابق هتميشها، عالوة على أف الصحيفة تعمل على استخداـ سياسة ربريرية 
مسألة  .ربتوي على العبارات واجلمل، تكوف موضوعية وتتماشى مع ادلرحلة اجلديدة منفتحة،

قة زلل ضبط وذبديد، ولكن يف ادلرحلة القادمة السياسة التحريرية أمر مل يكن يف الفًتة الساب
 .(13)نبدأ يف رسم سياسة واضحة إف شاء اهلل

 ; نشأة صحيفة ليبيا الجديدة وتطورها;تانياً 
كصحيفة ـ،  2011أبريل ىذه الصحيفة كانت يف هناية شهر  البداية األوىل يف تأسيس

كصحيفة ورقية يف ذلك الوقت بسبب الكًتونية يف العاصمة التونسية، لتعذر وقتها إصدارىا  
صعوبة اإلجراءات من قبل احلكومة التونسية. وانطلقت رمسيًا يف عددىا األوؿ التجرييب 

وكأوؿ صحيفة مستقلة تصدر يف ليبيا منذ أكثر من  كصحيفة أسبوعية، ـ 20/9/2011
يومنا واستمرت إىل  ـ2012عاماً، مث ربولت إىل صحيفة يومية يف بداية شهر أكتوبر  40

ومل  أي حافظت على إصدارىا بشكل وبطابع يومي مستقل، ،ىذا كصحيفة يومية مستقلة
 تتوقف حىت اليـو يف الصدور.
 السياسة التحررية للصحيفة;

تكمن السياسة العامة للصحيفة يف رفعها للشعار ليبيا أواًل وأخرياً، وذلك بغية الوقوؼ 
واحليادية التامة دبا ػلقق مصلحة  السياسية، عند نفس ادلسافة من كافة الكيانات واألحزاب

 ،وتقدمي النصح، وتسبيق حسن النوايا ،وتوضيح مواطن اخللل والقصور الوطن، والنقد البنَّاء،
وعدـ التطرؽ ألي موضوع، دوف أف تكوف ىناؾ قاعدة بيانات سليمة، ومعلومات مؤكدة 

 . (14)حوؿ ادلوضوع الذي يراد التطرؽ لو أو نشر خرب خبصوصو
 الهيكل التنظيمي للصحيفة;

ومدير  يتكوف اذليكل التنظيمي للصحيفة من رئيس التحرير، ورئيس التحرير التنفيذي،
وىو القسم احمللي والسياسي  التحرير وسكرتري التحرير، ورؤساء األقساـ يف الصحيفة،

الشؤوف اإلدارية، والرياضي والثقايف والف ي، وقسم الشؤوف الفنية واإلخراج والتنفيذ، وقسم 
 وقسم التوزيع والنشر واإلعالف.
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 .عرض وتحليل بيانات ونتائج الدراسة التحليلية
 .( حجم قضايا البحث بمعيار الكم لصحيفتي الدراسة2جدول )

 صحيفةال
 القضايا السياسية

 المجموع ليبيا الجديدة فبراير
 % ك % ك % ك

 16.2 86 16.0 51 16.5 35 االنتخابات
 6.0 32 6.0 19 6.1 13 ادلؤمتر الوط ي العاـ

 6.0 32 7.2 23 4.2 9 الدستور
 7.0 37 5.7 18 9.0 19 ادلصاحلة والوحدة الوطنية

 30.8 163 27.7 88 35.4 75 اجليش الوط ي واألمن الوط ي
 3.0 16 2.8 9 3.3 7 األحزاب السياسية
 9.4 50 8.5 27 10.9 23 اإلعالـ الوط ي

 4.2 22 4.7 15 3.3 7 السالحانتشار 
 15.8 84 20.8 66 8.5 18 حقوؽ اإلنساف

 1.6 9 0.6 2 2.8 6 ادلشاركة السياسية للمرأة
 100 530 100 318 100 212 المجموع

( إىل أف عدد ادلوضوعات والقضايا السياسية اليت وردت يف 1تشري نتائج اجلدوؿ رقم )
قضية  "212وقد بلغت يف صحيفة فرباير " " قضية سياسية،530صحيفيت البحث بلغت "

وجاءت قضية اجليش الوط ي  ،" قضية سياسية يف صحيفة ليبيا اجلديدة318سياسية مقابل "
% يف 35.4موضوعًا بنسبة بلغت  75واألمن الوط ي يف ادلرتبة األوىل، حيث بلغت 

 ،ليبيا اجلديدة% موضوعا لصحيفة 27.7موضوعاً وبنسبة بلغت  88صحيفة فرباير، يقابلو 
( موضوعا وبنسبة 53وكذلك جاءت يف ادلرتبة الثانية قضية االنتخابات حيث بلغت: )

بينما جاء يف مقابل ذلك قضية حقوؽ اإلنساف يف ادلرتبة  ،%( لصحيفة فرباير61.5بلغت )
وجاء  ،%( لصحيفة ليبيا اجلديدة20.8( موضوعًا وبنسبة بلغت )66الثانية، وقد بلغت )

بأعلى نسبة لصحيفيت البحث على موضوع اجليش الوط ي واألمن الوط ي، وىذا أمر االتفاؽ 
       متوقع، ويرجع الباحث ىذا االرتفاع يف ىذه القضية عن باقي القضايا لطبيعة ما 

 ة يف دولة ليبيا اجلديدة من ضعف وتفكك لنسيجها الداخلي بسببػتعيشو ادلؤسسة العسكري
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 أحداث التحرير. 
%(، 3.3السياسية، منخفضة، حيث بلغت نسبتها ) حزابءت قضية األبينما جا

( قضايا 9لصحيفة فرباير، يف ادلقابل ذلك أيضاً جاءت ىذه القضية منخفضة حيث بلغت )
وتشري ىذه البيانات إىل عدـ اىتماـ القائم  ،%( لصحيفة ليبيا اجلديد2.8بنسبة بلغت )

النوع من القضايا، وىذه نتيجة متوقعة  ىذال دبث باالتصاؿ يف الصحف زلل البحث والتحليل
عتبار أف ادلشهد السياسي يف ليبيا طيلة أربعة عقود مل تكن  فيو مثل ىذه القضايا موجودة اب

 يف الساحة السياسية الليبية.
 ( توزيع القضايا السياسية وفقا للقيم اإلخبارية3جدول )

 .التي اعتمدت عليها صحيفتا الدراسية
 الصحيفة

 القيم اإلخبارية
 المجموع ليبيا الجديدة فبراير

 % ك % ك % ك
 22.6 120 25.8 82 917. 38 الصراع
 21.5 114 15.1 48 31.1 66 احلالية

 2.5 13 3.1 10 1.4 3 الضخامة
 41.3 219 42.5 135 39.6 84 األعلية

 1.3 7 1.3 4 1.4 3 ادلكاف أو القرب
 2.3 12 2.5 8 1.9 4 الشهرة
 0.9 5 0.6 2 1.5 3 التوقع

 5.1 27 7.2 23 1.9 4 اإلثارة والتشويق
 2.5 13 1.9 6 3.3 7 ادلصلحة
 100 530 100 318 100 212 المجموع

على قيمة  اً كثري    إىل أف صحيفيت البحث ركزتا( 2تفيد النتائج الواردة يف اجلدوؿ رقم )
% وىذا 41.3شلا جعلها تتصدر وبفارؽ كبري عن بقية القيم، وذلك بنسبة بلغت  ،األعلية

( من ارتفاع أخبار قضية اجليش الوط ي 1يتفق إىل حد كبري، مع ما ذكر يف اجلدوؿ رقم )
واألمن الوط ي، وطبيعة ادلشاكل العسكرية واألمنية اليت تعاين منها ليبيا، وجاءت يف ادلرتبة 

% 31.1( قضية بنسبة بلغت 66حيث وصلت إىل )  فئة قيمة احلالية،األوىل وبفارؽ كبري
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ويرجح الباحث ىذه النسبة إىل أعلية ادلرحلة اليت متر  لصحيفة فرباير، وىذا أمر كاف متوقعاً،
، من أخبار كثرية تقع يف اللحظة نفسها، وكذلك مستوى األداء ادله ي للصحف  هبا ليبيا اليـو

بأوؿ، يف مقابل ذلك جاءت يف ادلرتبة الثانية قيمة الصراع حيث  من تتبعها لألحداث أوالً 
وىذه نتيجة   % لصحيفة ليبيا اجلديدة، 25.5( قيمة إخبارية بنسبة بلغت 82بلغت )

 ،دلرحلة اليت متر هبا ليبيا اليـوكانت أيضًا متوقعة ويرجع الباحث ارتفاع ىذه النسبة لطبيعة ا
وقد وصل األمر إىل الصراع السياسي بني كتل حزبية من صراع وقتاؿ بني فئة وفئة أخر، 

 داخل ادلؤمتر الوط ي العاـ )الربدلاف(.
( تكرارًا بنسبة بلغت 3يف ادلقابل جاءت قيمة الضخامة منخفضة، حيث بلغت )

 % لصحيفة فرباير، مقابل ذلك جاءت قيمة التوقع أيضاً منخفضة للصحيفة األخرى. 1.5

 سياسية( توزيع القضايا ال4)جدول 
 وفقا للمضمون الصحفي المنشور في صحف البحث.

 الصحيفة
 المضمون االخباري

 المجموع ليبيا الجديدة فبراير
 % ك % ك % ك

 52.3 277 55.0 175 48.1 102 سياسي
 9.2 49 8.2 26 10.8 23 ثقايف

 1.9 10 1.9 6 1.9 4 اجتماعي
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 صحي
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 بيئي

 17.9 95 16.0 51 20.8 44 عسكري
 18.3 97 18.6 59 17.9 38 أم ي

 0.4 2 0.3 1 0.5 1 رياضي
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 دي ي
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 علمي
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أخرى

 211 641 211 429 211 323 المجموع
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لصحيفيت ( تفوؽ ادلضموف السياسي بصفة عامة 3ويتضح من خالؿ اجلدوؿ رقم )
عن باقي ادلضامني األخرى، وىذه نتيجة كانت متوقعة  %(52.3، وبنسبة بلغت )البحث

وىو أف ىذه الصحف ذات طابع سياسي، وأف أغلب صفحاهتا سياسية  ،باعتبار واحد
بإمتياز، وىذا يظهر تركيز حارس البوابة "القائم باالتصاؿ" على نشر األخبار اجلادة وادلنطقية 

وغريىا بينما جاءت يف ادلرتبة الثانية، ادلضموف العسكري  تور واالنتخابات،شلثلة يف الدس
%(، وىذا ما توصلت إليو دراسة سابقة أجريت 17.9لصحيفيت البحث وبنسبة بلغت )

 .(15)حوؿ وكالة األنباء الليبية تفيد بأهنا هتتم بادلضموف العسكري أكثر من ادلضامني األخرى
( بنسبة بلغت 2الرياضي بشكل منخفض بلغ )يف مقابل ذلك جاء ادلضموف 

%(، لصحيفيت البحث وىذا أمر متوقع، ويرجح الباحث ىذا االطلفاض، لطبيعة 0.4)
 ،أكثر منو باجلانب الرياضي الًتفيهي توجهات الصحف واىتمامها باجلانب السياسي اجلاد،

، من صراعات واختالفات يف ادلواقف السياسية،  وذلك لطبيعة ادلرحلة اليت متر هبا ليبيا اليـو
متتاز بالطابع السياسي والعسكري  وظهور قضايا جديدة اىتمت هبا صحف البحث،

 واألم ي.
 ( توزيع القضايا السياسية وفقا التجاه المضمون الصحفي5جدول )

 الذي اعتمدت عليها صحيفتا البحث .
 الصحيفة

 اتجاه المضمون
 المجموع ليبيا الجديدة فبراير

 % ك % ك % ك
 43.0 228 41.8 133 44.8 95 إغلايب
 33.2 176 37.4 119 26.9 57 سليب
 23.8 126 20.8 66 28.3 60 زلايد

 100 530 100 318 100 212 المجموع
( مدى تشاهبو مع ما ورد يف جدوؿ رقم 4) ويالحظ من خالؿ بيانات اجلدوؿ رقم

يتضح من اجلدوؿ رقم كما   باقي القيم.( اخلاص بالقيم اإلخبارية وتفوؽ قيمة األعلية عن 2)
( تفوؽ نسبة عرض القضايا السياسية بشكل اغلايب، واليت ربتوي على قدر من التفاؤؿ،  4)

ادلتعلقة ببناء الدولة ومؤسساهتا العسكرية واألمنية  صلازات واالجتماعات ادلتكررة،كاإل
وذلك  ،دثت يف ليبيا مؤخراً واالقتصادية، اليت ُدّمْرت بشكل كبري بسبب االضطرابات اليت ح
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%(، يليها يف ادلرتبة الثانية القضايا السياسية السلبية، وىي القضايا اليت 43.0بنسبة بلغت )
 ،%33.2ربمل تدىور األوضاع األمنية والسياسية نتيجة للحرب، وذلك بنسبة بلغت 
عية وتعرض وجاءت يف ادلرتبة الثالثة القضايا السياسية بشكل زلايد، وىي األكثر موضو 

%(، وقد تقاربت النسب 23.8حيث جاءت بنسبة بلغت ) جوانب متعددة من القضية،
بنسبة بلغت  قضايا اإلغلابية يف صحيفة فربايرحيث جاءت ال ،بني صحيفيت البحث

يف صحيفة ليبيا اجلديدة، يف حني تقاربت  %(41.8%(، مقابل ما نسبتو )44.8)
%(، 28.3)ل زلايد يف صحيفة فرباير بنسبة بلغت النسب اخلاصة بالقضايا السياسية بشك

يف صحيفة ليبيا اجلديدة، بينما جاءت القضايا السياسية  %(20.8مقابل ما نسبتو )
%( يف 37.4%(، مقابل ما نسبتو )26.9بشكل سليب يف صحيفة فرباير بنسبة بلغت )

 صحيفة ليبيا اجلديدة.
 ( توزيع القضايا السياسية وفقا ألسلوب6جدول )

 عرض القضايا التي اعتمدت عليها صحيفتا البحث.
 الصحيفة

 أسلوب العرض
 المجموع ليبيا الجديدة فبراير

 % ك % ك % ك
 12.8 68 11.9 38 14.2 30 عرض بال ربليل
 73.6 390 80.5 256 63.2 134 عرض وربليل

 13.6 72 7.6 24 22.6 48 اقًتاح حلوؿ وبدائل
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أخرى

 100 530 100 318 211 212 المجموع
( بصفة عامة تفوؽ نسبة عرض القضايا السياسية لفئة 5) كما يتضح من اجلدوؿ رقم

 ،% وىي األكثر إغلابية73.6وذلك بنسبة بلغت  ،عرض وربليل يف صحيفيت البحث
الصحفيني واحملررين لصحف ويرجع الباحث ارتفاع ىذه النسبة إىل الدور الذي يلعبو 

ويشري كذلك إىل اىتماـ الصحفيني بالقضايا السياسية بالعرض والتحليل، وما ىو  ،الدراسة
تليها يف ادلرتبة الثانية فئة القضايا  إال دليل على القدرة العالية من ادلهنية اليت ؽلتلكوهنا،

%(، ويليها يف 13.6السياسية اليت يتم فيها اقًتاح حلوؿ وبدائل دلعاجلتها بنسبة بلغت )
 %(.12.8ادلرتبة الثالثة فئة القضايا السياسية اليت يتم عرضها بال ربليل بنسبة بلغت )
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وقد تفاوتت النسب بني صحيفيت البحث حيث جاءت نسبة فئة عرض وربليل بنسبة 
 %(، لصحيفة ليبيا اجلديدة. 80.5%(، لصحيفة فرباير مقابل ما نسبتو )63.2بلغت )

حيث جاءت القضايا  بني صحيفيت البحث، فقد تقاربت النسب ،إىل جانب ذلك
%(، مقابل ما نسبتو 14.2السياسية لفئة عرض بال ربليل يف صحيفة فرباير دبا نسبتو )

%(، لصحيفة ليبيا اجلديدة، يف حني جاءت القضايا اليت تعرض بأسلوب اقًتاح 11.9)
لصحيفة  %(7.6مقابل ما نسبتو ) ،(22.6دبا نسبتو ) حلوؿ وبدائل يف صحيفة فرباير

 ليبيا اجلديدة.
 توزيع القضايا السياسية وفقا للمصادر اإلخبارية( 7جدول )

 التي اعتمدت عليها صحيفتا البحث.
 الصحيفة

 المصادر االخبارية
 المجموع ليبيا الجديدة فبراير

 % ك % ك % ك
 27.9 148 15.1 48 47.2 100 وكالة األنباء الليبية
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 وكالة األنباء العربية
 2.8 15 1.6 5 4.7 10 وكالة األنباء العادلية
 13.6 72 22.6 72 0.0 0 مندوب الصحيفة
 7.2 38 0.0 0 17.9 38 القنوات الفضائية
 21.7 115 35.5 113 0.9 2 الصحف واجملالت

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 شهود عياف
 0.6 3 0.0 0 1.4 3 إنًتنت

 6.8 36 5.0 16 9.4 20 كاتب رأي
 0.9 5 1.3 4 0.5 1 رلهولة ادلصدر

 18.5 98 18.9 60 17.9 38 أخرى
 100 530 100 318 100 212 المجموع

( اعتماد صحيفيت البحث على مصدر 6كما تشري البيانات الواردة يف اجلدوؿ رقم )
وكالة األنباء الليبية بصفة عامة، كمصدر أساسي للمادة اإلخبارية اخلاصة بالقضايا 

يؤكد ىذه النسبة ادلرتفعة وخصوصًا يف الصحافة  %(، كما27.9السياسية، بنسبة وصلت )
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الليبية ما توصلت إليو دراسة سابقة أجريت عن الصحافة الليبية تفيد بأف: الصحافة الليبية 
يليها يف ادلرتبة  (16)ىو الوكالة هتمل وتتجاىل ادلصادر األخرى، وتعتمد على مصدر واحد،

% وىذه ميزة ربسب على صحف البحث، 21.7واجملالت وبنسبة بلغت  مصدر الصحف
يليها مباشرة أخرى أي مصادر أخرى مل يتم التطرؽ إليها يف اجلدوؿ، وبنسبة بلغت 

18.5.% 
وعلى الرغم من قلة اعتماد صحيفيت البحث على تنوع ادلصادر الصحفية إال أف 

للمعلومات من صحيفة فرباير واليت تركز صحيفة ليبيا اجلديدة اعتمدت على مصادر أكثر 
 معظم مضموهنا السياسي على وكالة األنباء الليبية.

وىذا التنوع يف مصادر األخبار لصحيفة ليبيا اجلديدة ومدى ارتفاع نسبة ادلصادر اليت 
عكس صحيفة فرباير من تدين النسب وىذه نتيجة متوقعة باعتبار أف  اعتمدت عليها،

دة وخباصة صحيفة مستقلة بذاهتا، وليست صحيفة حكومية ،شلا يضطرىا صحيفة ليبيا اجلدي
ىناؾ سيطرة أف ( 6لتنوع مصادر أخبارىا، وتوضح ىذه البيانات الواردة يف اجلدوؿ رقم )

 واضحة لوكالة األنباء الليبية من إمجايل القضايا السياسية اليت وردت يف صحيفيت البحث،
 يفة فرباير، وذلك كوهنا صحيفة حكومية. خالؿ فًتة التحليل وخصوصاً يف صح

 ( توزيع القضايا السياسية في صحيفتي البحث وفقا للموقع الجغرافي.8جدول )
 الصحيفة

 الموقع الجغرافي )أ(
 المجموع ليبيا الجديدة فبراير

 % ك % ك % ك
 90.3 84 93.0 40 88.0 44 طرابلس
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 اجلفارة
 5.5 5 2.3 1 8.0 4 الزاوية

 4.3 4 4.7 2 4.0 2 جبل نفوسة
 0.0  0.0 0 0.0 0 نالوت

 100.0 93 100.0 43 100.0 50 المجموع
( تفوؽ األخبار والقضايا السياسية يف مدينة 7ويتضح من خالؿ اجلدوؿ، رقم )

%(، لصحيفة 93.0%(، مقابل ما نسبتو )88طرابلس يف صحيفة فرباير، وبنسبة بلغت )
يرجح ردبا لكوف طرابلس ىي العاصمة للدولة ومعظم و ليبيا اجلديدة، وىذه نتيجة متوقعة 
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%(، مقابل ما نسبتو 4) يف صحيفة فرباير األحداث، بينما جاءت نسبة األخبار
%(، لألخبار اليت تقع يف جبل نفوسة؛ وىذا مؤشر يدؿ على بعد ىذه ادلنطقة من 4.7)

 العاصمة طرابلس.
 ( يوضح توزيع القضايا السياسية9جدول )

 .في صحيفتي البحث وفقا للموقع الجغرافي
 الصحيفة

 الموقع الجغرافي )ب(
 المجموع ليبيا الجديدة فبراير

 % ك % ك % ك
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 منطقة البطناف
 2.7 2 2.3 1 3.4 1 منطقة درنة

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 منطقة اجلبل األخضر
 8.2 6 0.0 0 20.8 6 منطقة ادلرج

 69.9 51 68.2 30 72.4 21 منطقة بنغازي
 8.2 6 13.6 6 0.0 0 منطقة الواحات
 11.0 8 15.9 7 3.4 1 منطقة الكفرة
 100 73 100 44 100 29 المجموع

( تفوؽ القضايا السياسية يف مدينة بنغازي يف صحيفة 8رقم) ويتضح من خالؿ اجلدوؿ
% لصحيفة ليبيا اجلديدة، وىذه 68.2% مقابل ما نسبتو 72.4فرباير، وبنسبة بلغت 

لوجود نتيجة متوقعة، ويرجح الباحث ارتفاع ىذه النسبة حوؿ منطقة بنغازي دليل على 
من تفجريات واغتياالت وما  ،أخبار ومواضيع وأحداث ووقائع كثرية وقعت يف مدينة بنغازي

 شابو ذلك.
نسبياً، وىذا أمر متوقع  اً بينما جاء توزيع القضايا السياسية على باقي ادلناطق ضعيف

باعتبار أف مدينة بنغازي عاصمة الشرؽ اللييب، وربدث فيها كثري من األحداث والصراعات 
 شلا غلعلها رلاالً لالىتماـ من قبل صحف البحث.
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 .( توزيع القضايا السياسية في صحيفتي البحث وفقا للموقع الجغرافي:جدول )
 الصحيفة

 الموقع الجغرافي المحلي )ج(
 المجموع ليبيا الجديدة فبراير

 % ك % ك % ك
 48.4 15 28.6 4 64.7 11 منطقة سرت
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 منطقة اجلفرة
 51.6 16 71.4 10 35.3 6 منطقة مصراتو
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 منطقة ادلرقب
 211 42 211 25 211 28 المجموع

( ارتفاع نسبة القضايا السياسية يف منطقيت سرت 9ويتضح من خالؿ اجلدوؿ رقم )
%، مقابل ما نسبتو 48.4ومصراتو، ففي مدينة سرت جاءت نسبة القضايا السياسية هبا 

 % دلدينة مصراتو، وىذه نتيجة كانت متوقعة. 51.6
يف يف ادلرتبة األوىل وجاء اعتماد صحيفة فرباير على القضايا السياسية مع ادلوقع اجلغرا

%، وىي نتيجة غري متوقعة باعتبار أف مدينة سرت آخر 64.7دلدينة سرت، بنسبة بلغت 
مدينة ربررت من النظاـ السابق، وكانت مدمرة ومل يكن ىناؾ رلاؿ للمدينة من االنتخابات 

% 35.5أو أي قضية سياسية أخرى. يليها يف الًتتيب التايل منطقة مصراتو، بنسبة بلغت 
وىي نتيجة كانت متوقعة إذا أف مصراتة كانت سباقة يف تناوذلا للمواضيع السياسية وخاصة 

حيث  ،ا اجلديدة األمر اختلف إىل حد ماموضوع االنتخابات احمللية. أما يف صحيفة ليبي
جاءت مدينة مصراتو يف ادلرتبة األوىل يف تناوذلا للقضايا وادلواضيع السياسية وبلغت النسبة 

71.4% . 
( تفوؽ فن اخلرب الصحفي، عن باقي الفنوف 10يتضح من خالؿ اجلدوؿ رقم )و 

%(، وىذه نتيجة 59.2الصحفية األخرى يف صحيفيت الدراسة، حيث بلغت نسبتو )
وىذا ما تؤكد عليو ما توصلت إليو دراسة سابقة أجريت عن الصحافة الليبية، تفيد  ،متوقعة

 .(17)ف الصحفية األخرى يف صحف الدراسةتفوؽ فن اخلرب الصحفي عن باقي الفنو 
%(، وىذا 22.3يليو فنوف التحرير الصحفية األخرى يف ادلرتبة الثانية، بنسبة بلغت )

مؤشر يدؿ على استخداـ صحف البحث لفنوف سلتلفة، وىي ميزة ربسب على صحف 
%(، كما 9.2)بنسبة بلغت  مث جاءت يف ادلرتبة الثالثة فئة فن التقرير الصحفي، ،البحث
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جاءت بقية الفنوف الصحفية األخرى بنسب متفاوتة، وقد غاب فن ادلقاؿ االفتتاحي وفن 
ادلقاؿ العمودي عن القضايا السياسية يف صحيفيت البحث خالؿ فًتة التحليل، وذلك راجع 

خلية خلطورة ادلرحلة اليت متر هبا ليبيا اآلف وقلة اإلمكانيات ادلادية فيما ؼلتص بالقضايا الدا
%(، تفوقت بو على 75وقد جاء اىتماـ صحيفة فرباير باخلرب الصحفي بنسبة بلغت )

%(، وىذه النسبة ترجع بينا إىل 48.7صحيفة ليبيا اجلديدة اليت بلغ نسبة اخلرب فيها)
 ( اخلاص بادلصادر اإلخبارية.7اجلدوؿ رقم )

من مصدر واحد  حيث جاءت صحيفة فرباير األكثر اعتمادا يف حصوذلا على أخبارىا
وىو الوكالة الليبية وىذا مؤشر يدؿ ردبا على ارتباط الصحيفة بالوكالة، واحلصوؿ على 
األخبار منها بشكل ميسر، وجاءت بقية الفنوف الصحيفة لصحيفيت البحث بنسب متباعدة 
إال أف صحيفة ليبيا اجلديدة ،اعتمدت على التنوع يف الفنوف الصحفية، فاعتمدت على فن 

%(، وكذلك 7.9%(، وكذلك احلديث الصحفي، )12.6ير الصحفي بنسبة بلغت )التقر 
 %(. 29.2الصحيفة الفنوف األخرى بنسبة بلغت )

 
 .توزيع القضايا السياسية في صحيفتا البحث وفقا للفنون الصحفية( 21)جدول 

 الصحيفة
 الفنون الصحفية

 المجموع ليبيا الجديدة فبراير
 % ؾ % ؾ % ؾ

 59.2 314 48.7 155 75.0 159 اخلرب
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 ادلقاؿ االفتتاحي
 2.1 11 0.0 0 5.2 11 ادلقاؿ التحليلي

 5.7 30 7.9 25 2.4 5 احلديث الصحفي
 1.5 8 1.6 5 1.4 3 التحقيق الصحفي
 9.2 49 12.6 40 4.2 9 التقرير الصحفي
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 ادلقاؿ العمودي

 22.3 118 29.2 93 11.8 25 أخرى
 211 641 211 429 211 323 المجموع
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 أهم نتائج الدراسة التحليلية; 
خصصت صحيفتا البحث صفحات متعددة لنشر القضايا وادلواضيع السياسية، حيث  -1

قضية سياسية،  212بلغت القضايا السياسية ادلنشورة يف صحيفة فرباير، خالؿ فًتة الدراسة 
 قضية إخبارية. 318ادلنشورة يف صحيفة ليبيا اجلديدة بينما بلغت األخبار 

كاجليش واألمن الوط ي بنسبة بلغت  اىتمت الصحيفتاف بنشر القضايا السياسية، -2
يليها يف  ،%27.7% يف صحيفة فرباير، ويف صحيفة ليبيا اجلديدة بلغت ما نسبتو 35.4

% يف صحيفة فرباير، ويف 16.5ادلرتبة الثانية قضية االنتخابات، حيث بلغت ما نسبتو 
 %.16.0صحيفة ليبيا اجلديدة 

اىتمت الصحيفتاف بقيمة األعلية عن باقي القيم األخرى، حيث جاءت نسبتها  -3
 % لصحيفة ليبيا اجلديدة. 42.5% لصحيفة فرباير مقابل39.6

اىتمت الصحيفتاف بادلضموف السياسي عند نشر القضايا وادلواضيع السياسية حيث  -4
 % لصحيفة ليبيا اجلديدة. 55.0% لصحيفة فرباير مقابل 48.1سبتها بلغت ن

 ،ركزت صحيفتا البحث على االذباه اإلغلايب عند تناوذلما للقضايا واألخبار السياسية -5
لألخبار ذات االذباه اإلغلايب، يليها يف ادلرتبة  ،% لصحيفة فرباير44.8حيث بلغت النسبة 

%، أما يف 26.9يها فئة االذباه السليب وقد وصلت نسبة ويل ،% لالذباه زلايد26.9نسبة 
 ،% لالذباه اإلغلايب، يليها فئة اإلذباه السليب41.8قد بلغت النسبة  ،صحيفة ليبيا اجلديدة

 %. 20.8%. أخريا فئة اإلذباه احملايد، بلغت نسبتها 37.4ونسبتو بلغت
أعلى نسبة مت من خالذلا عرض القضايا واألخبار السياسية بأسلوب العرض والتحليل،  -6

 % لصحيفة ليبيا اجلديدة. 80.5مقابل  ،% لصحيفة فرباير63.2حيث بلغت النسبة 
اعتمدت صحيفة فرباير يف استقاء أخبارىا على الوكالة الليبية لألنباء بالدرجة األوىل  -7

%. ومل تتجاوز أخبارىا 17.9القنوات التليفزيونية بنسبة بلغت  % تليها47.2بنسبة بلغت 
فقد  ،أما بالنسبة لصحيفة ليبيا اجلديدة %.17.9اليت استقتها من مصادر أخرى نسبة 

% يليها مصدر 35.5اعتمدت بالدرجة األوىل على مصادرىا بالصحيفة وبنسبة بلغت 
ادلصادر األخرى بنسبة بلغت  مث يليها ،%22.6ادلندوب بالصحيفة حيث وصلت النسبة 

18.9 .% 
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فجاءت بنسبة  ،أظهرت النتائج عدـ اىتماـ صحيفيت البحث بادلوقع اجلغرايف للخرب -8
% لصحيفة ليبيا اجلديدة. 97.3% لصحيفة فرباير، مقابل 100عالية، وقد بلغت النسبة، 

حيث  ،لدويلمن جانب آخر اىتمت صحيفة فرباير بنشر اخلرب احمللي أكثر من العريب وا
يليها يف ادلرتبة ما نسبتو  ،% لصحيفة فرباير دوؿ منطقة طرابلس88.5بلغت النسبة 

% حوؿ مدينة 64.7ويف ادلرتبة الثالثة، وبنسبة جاءت  ،% حوؿ منطقة بنغازي72.4
 %.35.3سرت، أما األخبار عن مدينة مصراتو فجاءت بنسبة بلغت 

فجاءت يف  ،ع اأَلخباِر والقضايا السياسيةأما يف صحيفة ليبيا اجلديدة حوؿ مكاف وقو 
يليها يف ادلرتبة صحيفة فرباير  ،%93.0وبنسبة بلغت  ،ادلرتبة األوىل مدينة طرابلس

 % لصحيفة ليبيا اجلديدة.48.7% مقابل 75.0
 ;التوصيات

االىتماـ بالقضايا وادلوضوعات السياسية وخاصة قضية ادلصاحلة والوحدة الوطنية وقضية  -1
 اإلنساف وكذلك قضية بناء اجليش والشرطة.حقوؽ 

ضرورة االىتماـ بالقيم اإلخبارية ادلهمة ادلتعارؼ عليها إعالمياً، كاآلنية واحلالية واألعلية،  -2
 وكذلك الدقة وادلوضوعية.

ضرورة اىتماـ صحف البحث عند عرضها للقضايا بادلوضوعات السياسية ،بأسلوب  -3
 ض وربليل ىذه القضايا.اقًتاح احللوؿ والبدائل، وعر 

ضرورة اىتماـ صحف البحث والتحليل، بالتنوع يف مصادرىا اإلخبارية من جانب،  -4
 ومن جانب آخر االىتماـ دبسألة تثبيت مصادر أخبارىا، وأف ال ذبعلها غري مبينة.

 وأف ال ذبعلها الًتكيز على ادلوقع اجلغرايف للخرب بالنسبة للقضايا واألخبار السياسية، -5
 أخباراً غري زلددة ادلكاف. 

كاخلرب الصحفي، وفن ادلقاؿ االفتتاحي، وفن ادلقاؿ  ضرورة االىتماـ بالفنوف الصحفية، -6
 التحليلي، وفن التحقيق الصحفي، وفن ادلقاؿ العمودي.
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 الهوامش والتعليقات;
 .7ص  ـ،2010 ،والتوزيع، القاىرة، دار الفجر للنشر 1زلمد منري حجاب، مدخل إىل الصحافة، ط -1
 .7ص ،سابقالرجع ادل -2
( ادلعاجلة الصحفية لقضايا اجملتمع يف الصحافة الليبية، دراسة ـ2016) ،علي زلمود أمحد زلمد -3

 ـ.2016، جامعة الزقازيق، كلية اآلداب، قسم اإلعالـ، (غري منشورة)تطبيقية، رسالة دكتوراه 
غري )الليبية للقضايا العربية، دراسة ربليلية وميدانية، رسالة دكتوراه زلمد عبد اهلل سامل، معاجلة الصحف  -4

 .ـ2015،  كلية األعالـ، جامعة القاىرة، قسم الصحافة، (منشورة
زىرة مجعة علي، دور الصحافة الليبية يف ترتيب أولويات اجلمهور ضلو قضايا األمن االجتماعي، رسالة  -5

  ـ.2014القاىرة، كلية األعالـ، قسم الصحافة، ، جامعة (غري منشورة)دكتوراه، 
ايناس عبد اهلل، دور التحقيق الصحفي يف معاجلة قضايا اجملتمع يف الصحافة الليبية، دراسة ربليلية  -6

 ـ.2011، أكادؽلية الدراسات العليا، طرابلس، (غري منشورة)وميدانية، رسالة ماجستري، 
، ـ1984، ليبيا، ادلنشأة العامة للنشر والتوزيع، 1الصحافة، طعبدالعزيز سعيد الصويعي، فن طباعة  -7

 .26ص 
، ـ1998، ليبيا، منشورات جامعة قاريونس، 1عابدين الدردير الشريف، ظلاذج من الصحافة الليبية، ط -8

  .15ص 
  .17سابق، ص الرجع ادل -9

  .16، صنفسورجع ادل -10
، ـ20/9/2013ي، مدير ربرير صحيفة فرباير، يـو االحدمقابلة مع االستاذ امحد عبد الرمحن الغمار  -11

   .الساعة احلادية عشر والنصف صباحاً، دبقر الصحيفة، طرابلس
  مقابلة مع األستاذ أمحد عبد الرمحن الغماري، مدير ربرير صحيفة فرباير ادلرجع السابق. -12
 .ادلرجع السابق -13
رئيس التحرير التنفيذي يـو األحد  ،اذلمايلمقابلة شخصية مع األستاذ فيصل عمار  -14
 .منتصف النهار، دبقر الصحيفة ليبيا اجلديدة 12:00الساعة  ـ،10/11/2013
، دراسة ربليلية عمر عبد السالـ خليفة قنص، القضايا العربية يف التغطية اإلشارة بوكالة األنباء الليبية -15

عالـ، مدرسة اإلعالـ والفنوف، األكادؽلية الليبية طرابلس ، قسم اإل(غري منشور)ماجستري  وميدانية، رسالة
 . ـ2013

زلمد عوض سليماف الكوايف، دور الصحافة الليبية يف ترتيب أولويات اجلمهور ذباه القضايا  -16
 .11، صـ2008أكادؽلية الدراسات العليا، طرابلس،  (،غري منشورة)السياسية، رسالة ماجستري 

 .12ص  سابق،الرجع ادل -17
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 تأثري اإلعالو يف تشكيل الرأي العاو

 دراسة وصفية ألساليب التالعب بالراي العاو 

 
 ذاوود عبد اهلل عبد الهادي. أ                                 د. عبد اهلل حمدينو المرضي           

            اجدابياجامعة /اآلداب / كليةاإلعالمقسم          بنغازيجامعة /اإلعالم كلية/ناإلعالو  العامةالعالقات  قسم
      

 
 :ملخص البحث

يهتم البحث بدراسة تأثَت وسائل االتصال يف تشكيل وبلورة الرأي العام للمجتمع، 
وذلك من خالل طرح بعض اإلشكاليات ادلرتبطة بتوظيف اخلطاب اإلعالمي يف تشكيل 
الرأي العام وقد توصل ىذا البحث إذل رلموعة من النتائج كان من أعلها أن لوسائل 

، وفقًا للمضامُت اإلعالمية  العام لدى اجلمهورالرأي  االتصال دور كبَت يف تشكيل وصناعة
، كما أنو وبالرغم من ِقدم ئمُت عليهااليت تقدمها ىذه الوسائل مبا يتماشى وسياسة القا

نظرييت احلقنة حتت اجللد ودوامة الصمت إال أن تأثَتىا ال يزال قويا يف تشكيل  بلورة الرأي 
رة وضع ميثاق شرف إعالمي للخطاب اإلعالمي العام، وكان من توصيات ىذا البحث ضرو 

اللييب يضمن احلق يف احلصول على ادلعلومات الصادقة من جهة ويتماشى مع حرية اإلعالم 
 .من جهة أخرى

 مقدمة:ال
قوة كبَتة يف رلتمعنا الدورل احلديث وذلك نتيجة جملموع الرأي العام لقد أصبح 

الراىنة ذلذا اجملتمع، فهو قوة ذات أثر كبَت يف  األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية
حياة الناس اليومية، كذلك يبٍت الشهرة ويهدمها، يؤازر ىيئات اخلدمة العامة ويضع القوانُت 
ويلغيها كما أنو يراعي التقاليد االجتماعية وادلبادئ األخالقية أو يتنكر ذلا وينفخ يف الروح 

ذل زلاولة التعرف على الرأي العام أكثر وعن دوره يف ادلعنوية أو يثبطها كل ىذا يدفعنا إ
اجملتمع، وىذه الظاىرة تكتسب صفة االستقرار، وختتلف يف وضوحها ودالالهتا يف عقول 
األفراد، ولكنها تصدر عن اتفاق متبادل بُت غالبيتهم رغم اختالفهم يف مدى إداركهم 

 دلفهومها وحتقيقها لنفع العام ومصلحتهم ادلشًتكة.
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لك تلعب وسائل اإلعالم دورَا يف التأثَت علي اجلمهور حيث استطاعت تلك لذ
الوسائل اخًتاق العقول األمر الذي جعل اإلعالم ػلوز علي مساحات عالية من اىتمامات 

، وارتباط ىذا ادلفهوم بعلوم ثَتات علي نواحي احلياة ادلعاصرةالباحثُت والكتاب، دلا لو من تأ
السلوك اجملتمعي لذلك تعترب ظاىر الرأي  ىانعكاساتو علا ستة و عل من در إنسانية شىت ج

العام من أكثر الظواىر االجتماعية تأثَتًا مبا حوذلا، فهي ادلرآة اليت تنعكس عليها صورة 
اجملتمع بكل ما فيو من تراث ومعايَت وأفكار وأراء، حيث يلعب اإلعالم بأنواعو ووسائلو 

االجتاىات وذلك دلا لو من مسات وشليزات يف نقل األخبار  ادلختلفة دورًا كبَتًا يف تغيَت
مهما كان  وادلعلومات واحلقائق حول كافة ادلواضيع ادلختلفة اليت هتم اجلماعات البشرية،

 حجم تلك اجلماىَت أو تباعدىا أو عدم جتانسها دؽلوغرافياً .
من الصعوبة  ويف اآلونة األخَتة حدث تسارع رىيب يف ثورة ادلعلومات وطفرة أصبح

مبكان السيطرة عليها أو احلد منها، فهذه الطفرة أصبحت تكتسب سياًل من ادلعلومات 
تكوين رموز وصور ذىنية دل يعد مبقدورنا معرفة مصادر تلك األخبار أو  ىالوفَتة وقدرهتا عل

حقيقتها، وىذه األساليب أعطت ادلخطط اإلعالمي القدرة على صياغة رسالتو  ىالوقوف عل
 يف أي مستوياتو . الرأي العامتصالية واإلعالمية بشكل ؼلدم ىدفو اجتاه اال

 مشكلة الدراسة:
، فهو يشكل عصب الرأي العاميلعب اإلعالم يف وقتنا احلاضر دورًا كبَتاً يف صناعة 

احلياة، دلا لو من دور فاعل يف التأثَت على سلتلف السياسات العامة، ومع التطور اذلائل يف 
، بل تعدى ل ادلعرفة وتزويد الناس باألخبارالم احلديث دل يعد رلرد أداة لتوصيوسائل اإلع

ذلك بكثَت بالتأثَت يف أذواق اجلمهور ومعايَتىم، وتنميط اإلدراك، وأصبح اإلعالم يقوم اليوم 
مبا كانت تنهض بو مؤسسات التنشئة االجتماعية والثقافية من ٌأسر ومدارس وروابط أىلية يف 

وتفوق عليها يف صياغة جديدة ال تتفق كثَتا مع تلك النظم، حيث تدخل  ادلاضي، بل
صياغة ادلشكلة يف السؤال  اإلعالم كطرف أساسي بل شريك يف تلك العملية، وبالتارل ؽلكن

 ؟.ماىي تأثَتات اإلعالم يف تشكيل وصناعة وتظليل الرأي العام: التارل
، امـــالرأي العة من دور اإلعالم يف تشكيل وتكوين ــوتنطلق أعلية الدراس :الدراسة أىمية
بغض النظر عن تلك االجتاىات سواء   ،وحشدىا حول أفكار وأراء واجتاىاتاجلماىَت  وتعبئة
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كانت مؤيدة أم معارضة وىذه التطورات ادلتسارعة يف رلال تكنولوجيا االتصال وادلعلومات 
طر على اإلعالم، بل تعدت تلك القوة يف جعلت من ؽلتلك القوة وعوامل التأثَت ىو من يسي

اذليمنة والسيطرة على األحداث والتحضَت ذلا، وذلك بإرشاد اجلماىَت ال وتوجيهها وتبيان 
مواقفها ودفعها إذل تبٍت اجتاىات وأفكار وأراء وقناعات ومواقف، فمن ؽلتلك تلك القوة 

 ام .واألفكار يتحكم يف ادلعلومات والصورة اليت تقدم للرأي الع
 يت:هتدف ىذه الدراسة إذل التعرف على اآل أىداف الدراسة:

 احمليط العام أو ما يطلق علية النظام االجتماعي. -1
 مدى تأثَت وسائل األعالم يف ىذا النظام االجتماعي.  -2
 األساليب ادلتبعة يف التأثَت على اجلمهور.   -3

 تحديد المصطلحات:
مستقبل الرسالة وتعلمو شيئاً من زلتوى ىذه الرسالة "ىو ما ػلدث من تغَتات على : التأثير

وتبٍت اجتاىًا أو ختليو عن أفكار مؤيدة حملتوى ىذه الرسالة أو ختليو عن أفكار قد تبناىا من 
 .(1)قبل ذلك"

ىو تزويد الناس باألخبار الصحيحة وادلعلومات السليمة واحلقائق الثابتة اليت : اإلعالم
 واقعة من الوقائع أو مشكلة من ادلشكالت يحيث يعرب ىذا تزودىم بتكوين رأي صائب يف

 .(2)الرأي تعبَتا موضوعيا عن عقلية اجلماىَت واجتاىاهتم وميوذلم
"الرأي العام السائد بُت أغلبية الشعب الواعية يف فًتة معينة ضلو قضية زللية أو  الرأي العام:

 ىذه األغلبية أو قيمتها اإلنسانية أكثر ػلتدم فيها اجلدل والنقاش ودتس تلك القضية مصاحل
 .(3)را "مسا مباش

اعتمد الباحثان يف ىذه الدراسة على ادلنهج االستقرائي حيث مت مسح منهج الدراسة: 
، لتطبيق النتيجة أو ادلبدأ العام على للوصول إذل فكرة عامة أو حكم كلياألدبيات السابقة 

الذي  ،(5)سبق حتصيلو تقوم على مبدأ العلية ، فاالستقراء معرفة(4)حاالت جزئية أو فردية 
يشمل سلتلف االستنتاجات العقلية ادلعتمدة على ادلالحظة أو التجريب للوصول إذل قاعدة 
حتكم الفرعيات، فالباحثان ػلاوالن إثبات أن ما يصدق على الكل يصدق على الفرع من 

 .(6)خالل الفرضية القائلة بأن الفرع أو يقع ضمن الكل
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يسود العادل اىتمام متزايد بثورة ادلعلومات وتكنولوجيا االتصاالت  العام والمجتمع: الرأي
واليت أصبحت مسة ىذا العصر، كما أصبح من الثابت أن شكل العادل اليوم ىو نتاج العلم 
والتكنولوجيا خاصة خالل ادلائة سنة األخَتة، إذ أصبحت كلمات التكنولوجيا وادلعرفة 

فة للتطور والرقى، واحلداثة والعصرنة وذلذا من الصعوبة مبكان أن تتخيل وادلعلومات مًتا د
وجود رلتمع حديث معاصر بدون وسائل إعالم، كما أن وسائل االتصال وال ؽلكن أن تدار 

 .(7)بكل إمكانياهتا بدون اجملتمع احلديث
و"تشيئو" يف ظواىر عديدة اجملتمع الصناعي ادلتقدم يكشف عن اغًتاب اجلمهور 

واالغًتاب أيضاً يف تسلط النظم البَتوقراطية وأساليب القمع التشيؤ" ، وتظهر مقولة "ومتنوعة
اإلداري، واالغًتاب اإلنساين يظهر يف عملية توحيد احلاجات البشرية وتقنُت أظلاط 

، فعالقات إذل النظام االقتصادي والرأمسارلفالتشيؤ واالغًتاب ترجع أسبابو  ،(8)السلوك
لسوق الرأمسالية ىي ادلسئولة عن عبادة السلع أو صنميتها باحملصلة، فقد وقع ادلال اإلنتاج وا

، الرأي العامعلى أداة جديدة وطغى سلطانو شيئًا فشيئًا على تأثَت ادلنابر يف تشكيل 
وإعداده لألىداف اخلاصة، ودخلت التاريخ قوة جديدة تنزع عن الناس الصبغة الدينية 

 .(9)ور الدنيويةوجتعلهم يتعلقون باألم
وحظي ىذا الطابع التجاري على وسائل اإلعالم حول العادل بدعم واسع النطاق من 

ألهنا صلحت إذل حد كبَت، من القفص احلديدي للبَتوقراطيات السياسية وتفوق  الرأي العام
ىذا  الًتفيو ادلتطور على الدعاية ادلدعومة باألفالم القدؽلة والفن الشعيب القومي، ورمبا يفيد

فشبو الغياب  الشعور بالتحرر النسيب من القبضة السياسية يف العقدين ادلاضيُت،
فاالحتجاج رلموعة من  ،(10)لالحتجاجات االجتماعية ضد سياسة اإلعالم يف معظم الدول

األفعال اإلنسانية اليت تسعى إذل اإلقناع حلمل اجلمهور على تبٍت سلوك أو مشاطرة رأي 
ويتضمن ىذا ادلكون مجيع االستعدادات السلوكية اليت ترتبط باالجتاه، فعندما  ،(11)معُت

، فانو يسعى إذل مساندة وتدعيم اغلابيًا ضلو شيء ما أو موضوع ماؽلتلك اجلمهور اجتاىًا 
ىذا االجتاه، أما إذا امتلك الفرد اجتاىًا سلبيًا ضلو موضوع أو شيء ما فإنو يظهر سلوكا 

ب اجلماىَت اليت أصبحت متعلقة فالقائد يستطيع اخلطاب يف قلو  ،(12)ضوع معاديا ذلذا ادلو 
، ورمبا ؽلثلها مباشرة دون احلاجة إذل عمليات تلفيقية أو توفيقيو فرعية، تقوم عليها صناعة بو
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الرأي، إذا أنو ال ػلتاج ألكثر من أدوات ووسائل ُتسٌهل عليو عملية االتصال بينو وبُت 
 .(13)يف مقدوره أن ػُليي آماذلا ويداعب أحالمها اجلماىَت اليت أصبح

فاالنفعاالت التحريضية ادلختلفة اليت ختضع ذلا اجلماىَت ؽلكنها أن تكون كرؽلة أو 
رلرمو بطولية أو جبانة، وذلك على حسب نوعية ىذه احملرضات ولكنها سوف تكون دائماً 

 .(14)بقاء نفسها تزول أمامهاقوية مهيمنة على نفوس اجلماىَت إذل درجة أن غريزة حب ال
 الرأي العام،فعملية الكشف عن الدوافع واحملرضات واألسباب اليت ينتج عنها 

ودراسة طبيعتو لدى شعب موحد أو شرػلة رلتمعية من شعب معُت، ىذا األمر حتت 
الكشف والدراسة يفرض االىتمام بدراسة تاريخ ىذا الشعب وجذوره، والتقاليد والعادات 

اليت اكتسبو عرب ىذا التاريخ والًتكيز على ادلعتقدات الدينية اليت تؤثر تأثَتًا كبَتا يف والقيم 
  .(15)الرأي العامعملية نشوء 

 ورهتا منذ أن كان ىناك ثالثةـــظاىرة اجتماعية فطرية موجودة يف أبسط ص الرأي العام
ولعل أبكر  ،ولكن الكتابة عنها دل تبدأ إال يف وقت متأخر ،أو أكثر من ادلخلوقات العاقلة

اجلهود يف ذلك تعود بطريقة مباشرة إذل كتابات اليونان والرومان اليت أعارت اىتمامًا كبَتاً 
، وقد دتثلت البدايات األوذل يف كتابات بعض (16)لرأي اجلمهور العام وعالقتو بنظم احلكم

 و)لوك (،Hobbosو)ىوبز  (، Voltaireالسياسيين مثل )فولتيرالفالسفة 
Lock )، ىيوم(وHume )،  وكان لكتاب عصر الثورة الفرنسية دورًا واضحًا يف إبراز

الرأي كأول فيلسوف يستخدم تعبَت   )جان جاك روسو(السيما كتابات  ،الرأي العامأعلية 
جتماعي باعتباره ذا ، ومن أىم كتاباتو العديدة البد من اإلشارة إذل كتابة يف العقد االالعام

، حيث اعترب أن الفكرة األساسية وراء العقد االجتماعي الرأي العامصلة ببداية احلديث عن 
ىي موضوع الوحدة، ووحدة البناء الجتماعي، وذلك بإخضاع ادلصاحل اخلاصة لإلدارة 

ضع لو العامة، فاحلكومة دورىا مساعد، الن اإلدارة العامة ىي رلموع إرادة الشعب الذي ختُ 
يف   الرأي العامالقوانُت حيث اعترب أن آراء الشعب يشَت إذل ادلعٍت العلمي التطبيقي جلوىر  

 .(17)معناه ادلعاصر
)ألفريد ُحكم يف باريس على ضابط فرنسي من أصل يهودي امسو  م1894ويف عام 

وكانت ىذه التهمة موضوع  ،( بالنفي إذل )غويانا( بتهمة التجسس لصاحل أدلانيادريفوس
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شك من طرف عائلتو وأصدقائو الذين استطاعوا أن يثبتوا بعد عامُت وفق الوثائق اليت أُدين 
الفرنسي يستنهضونو للمطالبة بإعادة احملاكمة، واستطاعوا أن  الرأي العامبسببها، فاجتهوا إذل 

  كإيميل زواللوقت غلندوا شخصيات مرموقة من عادل الفكر واألدب يف فرنسا يف ذلك ا
الذي كتب مقالو اُشتهرت بعنواهنا "إين أهتم .................... " والذي ساىم مع 

وىير...  -وليون بلوم  -وسيبفوبوس  -ومرسيل بروست  -أناتول فرانس آخرين أمثال 
كانون الثاين   14يوم  لورور الفرنسية. يف إصدار بيان ػلمل توقيعهم ونشرتو جريدة الخ
بعنوان بيان ادلثقفُت، وقد انقسم الرأي العام الفرنسي بصدد ىذه القضية إذل  م1898ير ينا

معسكرين: أحدىم يطالب بإعادة احملاكمة ويضم شخصيات يسارية واشًتاكية شكلت 
ومناىضة  )التجمع اجلمهوري( الذي رفع شعارات ليربالية مثل الدفاع عن حقوق اإلنسان،

ما ادلعسكر الثاين فكان يضم خصوم اجلمهورية الذين عارضوا أ .الالسالمية ........اخل
إعادة احملاكمة وىددوا بالقيام باالنقالب وبعد صراع طويل بُت ادلعسكرين انتصروا 

وأعيدت زلاكمة الضابط ادلذكور، وخفض احلكم إذل "عشر سنوات" سجناً  ،)اجلمهوريون(
ألثر يف احلياة الفكرية والسياسية الفرنسية وأعادت إليو اعتباره... كانت ىذه احلادثة بالغة ا

وال تزال أصداؤىا تًتدد يف الكتابات ادلعاصرة وأختلف الباحثون اختالفًا كثَتًا يف تفسَتىا 
بقى حكرًا على السياسة  الرأي العامبأن موضوع  )تشامليدز(ويقول  .(18)وحتديد نتاجها

، وىذا خالف الرأي العامم بظاىرة ميالدية مث بدأ اىتمام رجال اإلعال م1990حىت عام 
ومن ىنا  ،(19)مفهوم إعالمي يف األصل الرأي العامما فهمو بعض ادلؤلفُت الذين ظنوا أن 

أصبحت اجلهات العامة واخلاصة ومراكز البحوث حترص على معرفة البيانات اخلاصة مبفهوم 
اخلاصة بالتوزيع أو عن )قـُرٌاء أو مستمعُت أو مشاىدين( سواء عن طريق البيانات  اجلماىَت

طريق إجراء الدراسات ادليدانية على عينات شلثلة جملتمع )القراء أو ادلستمعُت أو 
. فاجلمهور يصنع استنتاجات حول ما يشاىده أو ما يسمعو اعتمادًا على (20)ادلشاىدين(

األفعال والسلوكيات اليت حتدث أمامو، فهو يراقب حركات اجلسم والصوت اليت ؽلكن أن 
فالفرد ال ؽلكن أن ينتمي إذل أكثر من حشد يف نفس ( 21)تكون مباشرة أو غَت مباشرة

 الوقت، ولكن ؽلكن أن ينتمي إذل أكثر من مجهور يف نفس الوقت .
 ات واألحزابـــــــإن ىذا التعقيد يدفع بالضرورة إذل البحث عن انعكاسات مال اجلماع
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غوستاف فاجلمهور عند  ،وادلهنية ذلك إن لزم األمروالربدلان والتجمعات العلمية والدينية 
واحد بشكل  هجتااادلشاعر واألفكار يف  وىو ذوبان الشخصية الواعية لألفراد وتوجي يوبون

ؽلكن آلالف األفراد  وذلك أن ،اخلصيصة األوذل للجمهور الذي ىو يف طور التشكيل
وذلك حتت  ،يف حلظة ما ادلنفصلُت عن بعضهم البعض أن يكسبوه صفة اجلمهور النفسي

وؽلكن لبعض اخلصائص اجلديدة   ،تأثَت بعض االنفعاالت أو حتت تأثَت حدث قومي عظيم
 ،اجلماعة وأفكارىا يف اجتاه واحد توجيو مشاعر وتؤدي بذلك إذل أن تتوقع علي السابقة،

جعلو  عندئذ جاءت أفكاره متأثرة مبا كان سائد يف عصره بالتنومي ادلغناطيسي األمر الذي
فالظواىر الالواعية  ،تلك اخلاصية )القانون النفسي للوحدة الذىنية للجماىَت( ىيطلق عل

وإظلا أيضا يف طريقة اشتغال الذىن أو  ،احلياة العضوية أو الفيزيولوجية تلعب دور حاسم يف
 .(22)آلية العقل
 ءماـــــــة الفرنسية لعلـــــــم ادلدرســـــــ"اميل دوركامي" زعي ىرد علـــــــمنشغل بال تاردل ـــــــد ظــــــوق
الفرد وأكد ان اجملتمع ىو إسناد الفرد، من  ىوالذي أعلن أعلية أثر اجلماعة عل ،االجتماع

ند األفراد يف حياهتم خالل زلاوراتو مع دور كامي لوضع تفسَت نظري منظم دلظاىر السلوك ع
)قوانيُت احملاكاة( متأثرا بفكرة اإلػلاء ، وقد جاءت آراؤه يف كتاب بعنوان االجتماعية

ن فكرة التقليد اليت مت انتزاعها من سياقات نظريتو االجتماعية ذات الثراء أل ،واالغلابية
وادلفاىيم الكبَت قد مت تشويها الحقا بعزذلا عن سياقها واألخذ هبا مؤشرًا وحيدًا يف عملية 

 .(23)التنشئة االجتماعية
حيث ال يفرق بُت  ،لوبونساقو  مفهوم ؼلتلف كثَتا عن ما يدفرو ويطرح عادل النفس 

ذل إالسلوك الفرد كفرد وسلوكو يف اجلماعة، ويعًتض على وصفو للجماىَت بالرببرية واذلمجية 
 ،وان ىناك مجاعات كثَتة سلتلفة ادلشارب يطلق عليها اسم مجهور ،بالغ يف نسبة غبائها

وان فكرة اجلمهور أو غَته  ال تولد مع الفرد إظلا ؽلثل  ،فيضرب أمثلة باجليش ورلتمع الكنيسة
على سلم احلضارة عندما يتم االنطواء أي درجة أل ،درجة يف االرتقاء من األنانية إذل الغَتية

 .(24)لوبونحتت لوائها ال نكوصـــا على سلم احلضارة  كما يرى 
حول السيكولوجية الذي ساق نظريتو عن احلشود يعمد إذل تعميم أرائو  سيغلأما 
حتت مفهوم جرائم احلشود كل أنواع  سيغلفيصنف  ،السيكولوجيا اجلماعية ىالفردية عل
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ضطرابات وصوال إذل الثورات الشعبية، كما يرى أن كل العنف اجلماعي للرعاع ابتدأ من اال
ويفسر مسايرة الفئة الثانية لألوذل  منومون ومنومون، موجهون وموجهون، وحشد غلتمع في

،م الثانية من دراسة اليت وقد جتلت فكرتو عن تظليل احلشود أكثر يف النسخة  ن دون تروَّ
صاحب "أدبيات الدعاوى  والذي يسمي –حيث مت توصيف الصحايف  ،م1901صدرت 
 .(25)بسهولة" وموجها وقراءة "عجينة لينة تظهر عليها بصمات -القضائي"

النظريات اليت تناولت تأثَت االتصال اجلماىَتي علي يبدو أن  وسائل اإلعالم والرأي العام:
يف وقت  ادلتلقُت تدور يف حلقة أو يف دائرة ذلك أننا صلد أن نظرية ما ىي السائدة وادلنتشرة

فتظهر بدال منها نظرية أخرى قد ال تكون  قد تطول أو تقصر، ،ما مث دتر فًتة من الزمن
 تصبح ىي النظرية السائدة بعد فًتة أخرى قد مث، مفاىيمها ىي ذات مفاىيم النظرية األوذل

وختتلف كل نظرية من النظريات يف  ،لنظرية كانت سائدة من زمن مضى ىنعود مرة أخر 
اجلمهور وختتلف يف جوانب ونواحي  ىحجم ودرجة التأثَت الذي تراه لالتصال اجلماىَتي عل

 والطلقة السحرية نظريتى دوامو الصمتلذلك سوف  يعتمد الباحثُت على  ،(26)ىأخر 
ظناً منهم أهنا تالئم موضوع الدراسة، فنظرية دوامة الصمت من النظريات اليت تؤكد على قوة 

اليزبيت وقد طورت ىذه النظرية الباحثة األدلانية ، (27)وسائل اإلعالم يف تكوين الرأي العام
فرأت لوسائل  م،1974عام   Elisabeth Noelle Neumannنوبل نيومان 

فعندما تتخذ وسائل اإلعالم موقفًا معينًا من  .(28)اإلعالم  تأثَتات قوية على الرأي العام
قضية أو شخصية فإن ذلك يؤدي إذل تأثَت معظم األفراد لالجتاه الذي تتبناه وسائل اإلعالم، 

م الشخصية يحثًا عن التوافق االجتماعي ومن مث فإهنم للجاذبية إذل الصمت وغلحدون آرائه
ولكي ػلدث التأثَت  ،(29)ظنًا منهم أن اإلعالن عن آرائهم قد ال ػلض بتأثَت اآلخرين

حددت العادلة " نيومان " ثالثة عوامل ىامة بالنسبة لتأثَت وسائل اإلعالم واالتصال 
 : (30)ىي
 تراكم وسائل اإلعالم واالتصال يؤدي ارل تعزيز تلك الوسائل.  -1
اإلعالم واالتصال فهي تسيطر على اإلنسان وحتاصره يف كل مكان حيث مشول وسائل  -2

 . ثَتاهتاأيتواجد فاصبح من الصعب اذلروب من ت
 االنسجام وىو يعٍت أن بُت القائمُت باالتصال يف  انسجام مع مؤسساهتم. -3
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وقد أقرت )اليزابيت نيومان( فيما يعرب ببعض االنتقادات ذلذه النظرية وأقرت أهنا يف 
 .(31)حاجة إذل التحقيق من صحتها من خالل إجراء ادلزيد من البحوث يف بيئات سلتلفة

-كما ساعلت نظرية )احلقنة اليت تعطى حتت اجللد أو كما يطلق عليها نظرية ادلثَت
اجلمهور شلا  ىوكان مفهوم النظرية أن لوسائل اإلعالم قدرة التأثَت عل ،استجابة ادليكانيكية(

الباحثُت يف تفكَتىم جتاه تأثَت وسائل االتصال اليت اىتمت بوصف البنية جعلت  العلماء و 
 .(32)العضوية للنظام االجتماعي وسيكولوجية الفرد

فاجملتمعات تستمر يف التعرض لتغَتات مستمرة فسيطرة العادات والتقاليد يف 
 اجملتمعات الصناعية ادلتحضرة ليست جامدة حيث جتد االبتكارات طريقها يف ىذه

. فظهور مجهور من األفراد كل فرد منفصل عن اجلماعة منعزل عن اآلخرين، (33)اجملتمعات
ىؤالء األفراد يعتمدون على بعضهم البعض يف كل أنواع الوسائل ادلتخصصة فصنعت الروابط 

حل زلل االعتماد على الفرد الواحد يف اإلنتاج  ،(34)التقليدية وظلت العقالنية وتقسيم العمل
قد إحساسو باإلصلاز وقدرتو على التحكم، وقد ابعد ىذا األسلوب السلعة النهائية جعلو يف

 .(35)السلعة ادلنتجة ةعن صانعيها األمر الذي اثر على حالتهم السيكولوجية وعلى طبيع
فاجملتمع الصناعي ادلتقدم يكشف عن اغًتاب اإلنسان و"تشيئة" يف ظواىر عديدة 

" واالغًتاب أيضا يف تسلط النظم البَتوقراطية وأساليب القمع ومتنوعة ينظرًا دلقولة "التشيؤ
واغًتاب اإلنسان يظهر يف عملية توحيد احلاجات البشرية وتقنية أظلاط السلوك  ،اإلداري

لعالقات اإلنتاج والسوق الرأمسالية ىي ادلسئولة عن عباده السلع أو صنميتها يحيث أصبحت 
قل األدائي أو العقالنية أصحاب النظرية باسم )العأو ما يسميو  ،عالقات الناس كالسلعة

 .(36)(النفسية
فعقب احلرب العادلية األوذل ساد اعتقاد بقوة وسائل االتصال اجلماىَتي، قد اعتقد 
الكثَتين يف قدره وسائل اإلعالم على تشكيل الرأي العام ودتويل اجلماىَت ضلو وجو نظر 

وتقوم على  ،وأطلق على تلك النظرية بالوخز اإلبري أو الطلقة السحرية ،(37)القائم باالتصال
الفكرة األساسية على تلك النظرية أن الرسائل اإلعالمية يتلقاىا كل فرد من أفراد اجلمهور 

 .(38)بطريقة متشاهبة يف إطار علم نفس الفرد )سيكولوجية الشخص(
 وعة بُت الناس يفــــــوقة أكثر من ادلطبـــــــــــة ادلنطر تصديقا للكلمـــــــــفاجملتمعات النامية أكث
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وليس معٌت ىذا التقليل من أعلية االتصال اجلماىَتي التقليدية كالسوق  ،االتصال الشخصي
 ،(39)وادلقهى واجلماعات اليت تلعب دورًا ىامًا يف تعميق تأثَت وسائل االتصال اجلماىَتي

تصال اجلماىَت ببعض ادلزايا السيكولوجية فهو يتميز اال ىوالن االتصال الشخصي يتميز عل
 .(40)بشكل عفوي وغَت مقصود وأكثر مرونة ويتميز بان رجع الصدى فيو اكرب

فاستخدام وسائل االتصال ال يتم مبعزل عن التأثَتات النظام االجتماعي السائد 
ادلاضي ومبا ػلدث يف  وطريقتنا يف التعامل مع تلك الرسائل متأثر مبا يتعلمو من اجملتمع يف

 .(41)اللحظة اليت يستقبل فيها الرسالة
يفيًا أي طأن وسائل االتصال ؽلكن أن تسبب خلاًل  برتونو الزرسفيد لقد أدرك  

حيث يتسبب  ،حتدث أثار غَت مرغوب فيها للمجتمع، من خالل زيادة مستوى ادلعلومات
ادلعلومات إلعداد كبَتة من اجلمهور إذل جرعات حتول معرفة الناس إذل احلليلوية دون  نطوفا

وبالتارل توجيو الالمباالة الن وسائل االتصال  ،أن تصبح نشاطات البشر ذات مشاركة فعالة
تضر الناس بادلعلومات بدال من أن توقظ اجلمهور وىو ادلقصود فأهنا يف النهاية تساىم يف 

وىي أن الفعل  ،أدرك ادلشكالت األساسية للحداثة قد بارسونزإال أن  ،(42)هورختدير اجلم
 هنظام وان ظلوذج أبعادالبل ؼللق الفوضى وال االجتماعي بطبيعتو ال ؼللق النظام فحسب،

اعًتاف بان تعقيد  وىو يذىب إذل ،ىبعاد أربعة للفوضأاألربعة اليت وضعها للنظام إظلا ىي 
 .(43)ويالت ادلتباينة للواقعأى االعًتاف واالقرار مبجموعة من التاحلياة ادلدنية يقتض

ففي عادل من الشبكات فان القدرة على شلارسة السيطرة على اآلخرين يتوقف على 
القدرة تشكيل شبكة شبكات وبررلتها وإعادة بررلتها يف إطار األىداف اليت تضطلع هبا 
الشبكة والقدرة على االتصال ضمن التعاون  بُت  الشبكات ادلختلفة من خالل االشًتاك يف 

وارد و لتصدي للمنافسة من الشبكات األخرى عرب إقامة تعاون األىداف العامة وجتمع ادل
اسًتاتيجي، الن شلارسة السلطة يف رلتمع الشبكات يتطلب رلموعة معقدة من العمل 

نظرية بشكل رائع  مسيت  بردنوالثورادلشًتك الذي يتجاوز التحالفات فيما يشبو ما وضع لو 
عام   Edward Bernaysبيرنايز دإدوار وىذه القوة مساىا  ،(44)شبكة الفاعلية

كما مكنت رؤية ،  وىو يعد َعراب العالقات العامة يف أمريكيا "تصميم القبول" م1947
للدؽلقراطية يف كوهنا ُتسَت من أعلى الُنخب عرب  حتكمها يف الرأي العام، وىي فكرة  بيرنانز 
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ط اإلعالم السائدة يف نقدمها ادلهم لوسائ ىرمان وادوارد، نعوم تشومسكياعاد  صياغتها 
 .(45)يف أمريكا معتربين أهنا منخرطة يف عملية تصنع القبول

عندما يغيب وعي اجلماىَت ويعجز عن فهم وإدراك ما يدور أساليب صناعة الرأي العام: 
حولو وال يلوح لو يف األفق أي حل شلكن التطبيق خبرجو من واقعو السيئ سينتفع عندىا يف 

تعدا لقبول حلول خارجية جاىزة كان من ادلستحيل أن يفعلها الصدمة وعندىا سيصبح مس
وىناك عدة أساليب وتكتيكات تعتمدىا وسائل اإلعالم يف صناعة الرأي العام  ،سابقا

 وتوجيو اجلماىَت والتالعب هبا وؽلكن إمجاذلا:
يف السنوات األخَتة أخذت االعتبارات االقتصادية تلعب  :السيطرة على الرأي العام -1

نشطة البيع اليت اليت اقنعت اجلماىَت يحاجاهتا أل (46)دورا متزايدا من خالل شركات الدعاية
الن دورىا األساسي ىو خلق الرغبات اليت تروج ذلا  ،ال تعٍت مفهوم استقالل الرغبات

والعدالة االجتماعية،  ،(47)لو وجود من قبلاحلكومات الغربية مثل السالم الذي دل يكن 
والواقع أن اجملتمعات الغربية رلتمعات جتارية يًتتب على سيادة الروح  ،الدؽلقراطيةو احلرية، و 

التجارية والرأمسالية قوة التأثَت الشخصي والتأثَتات باآلخرين إذل احلد الذي أذكى الروح 
ل عديدة من التضليل عن طريق السيطرة على . يف السنوات ادلاضية حدثت أشكا(48)الفردية

أجهزة ادلعلومات والصورة على كافة ادلستويات فاجملتمع الدورل الذي يروج للتعددية واحلرية 
ن اجملتمع الدورل ال أوإغلاد احللول لتضييق ىوه االنقسام السياسي يف اجملتمع اللييب يشاىد ب

 بلديات وشيوخ قبائل وفضائل مسلحة. يتورع يف اجللوس مع األجسام ادلوازية من عمدا
يعتقد البعض أن أسلوب التكرار ىو اصلح األساليب  أسلوب التكرار والمالحقة: -2

األسلوب حيث كانت الدعاية األدلانية تعتنق ىذا األسلوب وتؤمن بأنو  ،لتغيَت الرأي العام
ىذا األسلوب سر الدعاية الفعالة ؽلكن إذاعة  جويلز، فقد وصف ادلتاح دلخاطبة اجلماىَت

بيانات تتناول أالف األشياء ولكن يف الًتكيز على صنع حقائق فقط أو توجيو آذان الناس 
عن احلرب العادلية األوذل ولقد اكتشفت  جون مارتنويقول  ،(49)وأبصارىم إليها مرارا وتكرارا

جوم على العقول واالجساد يف نفس عندئذ أن احلرب الشاملة ال ؽلكن خوضها إال باذل
 .(50)الوقت

 ،أن استجابة اجلماىَت تكون دائما استجابة عاطفة أكثر شلا ىي عقلية اإلثارة العاطفة: -3
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وأيسر  ،الدعاية إذل العواطف وخاصة عاطفة احلقد ويدعوا إذل أن تتج ىتلرلذلك فقد كان 
 .(51)السبل إذل إثارة احلقد التشهَت وإحلاق التهم فيجب تشويو مسعو الناس وترتيبها احلقائق

جتدر اإلشارة إذل أن العديد من الشخصيات اليت مرت مبراكز اختاذ القرار يف ليبيا 
حاولت دغدغة عواطف اجلماىَت من خالل بعض ادلصطلحات "اصربوا اخلَت جايكم" أو 

ت اليت تظهر يف صفحات التواصل االجتماعي لتشويو شخصية من تلك ادلستندا
 اذلجوم عليها من قبل اجلماىَت يف مواقع التواصل االجتماعي. وأالشخصيات االعتبارية 

: ؽلكن التالعب بالرأي العام وتضليلو من خالل سرب اآلراء وىذا عن طريق سبر اآلراء -4
العينة وعدد ادلستخدمُت وتأويل النتائج وتقدم الرسوم طبيعة االسئلة اليت تطرح و يف اختبار 

 . (52)البيانية اليت تزيد من االقناع
تكمن ادلهمة الرئيسية للدعاية يف يحث النفسية للجمهور عن طريق  :صرف االنتباه -5

التلقُت لذلك حسب رأي معظم اخلرباء، فان أية دعاية غلب أن تكون مكملة للمكونات 
أية وسيلة من االىتمام باخلربة ويف الوقت نفسو  ووادلقصود بالًتفي ،يهية ادلقدمةاإلعالمية والًتف

 .(53)نفي الفكرة الرئيسية
من أىم موانع اختاذ القرارات احلامسة ىو ضبابية األوضاع  الخلط وإثارة البلبلة: -6

واختالط األمور وخلق أجواء البلبلة والتشكيك لدى الرأي العام االمر الذي ؼليم علي 
 اجملتمعات العربية من تلك احلروب اليت تبدأ وتنتهي دون معرفة االسباب احلقيقية ذلا .

ئق المساك بزمام الرأي العام حىت حتقق توفر نسبة قليلة من احلقا عرض الحقائق: -7
 .(54)الدعاية مصداقيتو اإلذلام

   الدعاية بعرض بعض احلقائق وقلب معاين  ىيعتمد القائمون عل :قلب الحقائق -8
 دمــــــوػلاولون إخفاء بعض احلقائق اليت تؤثر يف بعض األحيان على ع ،بعض احلقائق األخرى

 . (55)لقفز على بعض احلقائق اليت ال ؽلكن إخفاؤىاكما ػلاولون ا،  استجابة سامعهم
أما استخدام األحزاب السياسية لوسائل اإلعالم واالتصال باجلماىَت من  :اإلنترنت -9

وكسب ادلؤيدين ذلا، وقد تستخدم ىذه الوسائل نظَت دفع األجر ادلطلوب  ئأجل نشر ادلباد
يف حالة اإلعالن واألمر الذي ساعد استخدام حسب ادلدراء يف اإلعالن الستغالل الغريزة 

 . (56)اجلنسية
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لتقوم ىذه الفكرة على الربط بُت العادل اخلارجي وتصوراتنا الذاتية  :تشكيل الصور -11
ىم من ذلك تعترب كل التقارير اإلخبارية وصورنا الذىنية نسخة مستقلة من واأل ،عن العادل

فان  ،وبسبب حاجتنا إذل ضرورة تكوين صورة معدلة دلا ػلدث يف العادل ،العادل الرحب حولنا
حيث يركز على التغطية  ،اإلعالم يسهم يف ادلعلومات اليت تستخدمو يف تشكيل الصور

ب من العادل ويقدم محلة من اإلشارات عن األمور اليت ذلا اإلخبارية اىتمامنا على جوان
ونتيجة لذلك أن ترتيب اولويات قضايا الساعة تتناغم مع ترتيب أولويتنا يف القضايا  ،أولوية

 . (57)ادلوجودة يف ردود ادلواطنُت على أسئلة القائمُت على االقًتاع
َتًا مقبواًل وإعطاء النتائج السلبية زلاولة تفسَت الفرد للمواقف اخلاطئة تفس التبرير: -11

أسبابا ىو منطقية، ويعمل السياسيون على استثمار ىذه اخلاصية فيقدمون للرأي العام 
التربيرات اليت تساعده على التخلص من التوتر والقلق النفسي الناتج من معاناة اإلنسان من 

لتأثَت أو ادلعارضة دون قناعات العجز يف تطبيق قناعتو احلقيقة وشعوره باخلجل لالندفاع يف ا
 . (58)حقيقة ومرضية

عندما تتجو النسب إذل قرارات حيوية ويكون مطلوب قياس  جس نبض الرأي العام: -12
رد فعل الرأي العام والدعاية لنشر خرب صغَت أو تصريح دتهيدًا دلوضوع القرار ادلزمع إصداره 

 . (59)هوبالتارل ؽلكن تقرير اختاذ القرار أو عدم اختاذ
معُت أو االطلراط يف  تنظيم أو ىيئو  هتوريط ادلواطنُت يف تبٍت اجتا :التورط باألفعال -13

 . (60)معينة مث يتحول ادلواطن بسبب ىذا التوريط  مناصرين ومؤيدين
 وجتد الشائعة ،ور العملية السياسيةــــائل الدعائية ادلنتشرة بصـــــتعد من الوس الشائعات: -14

   رلااًل خصبا لالنتشار يف ظل اذليمنة اإلعالمية، وىي من أىم آليات الدعاية السياسية 
 وادر أو طرائف اليت تنقلها اجلماىَت دونــــــــىيئة ن ىوقد تكون عل ،اليت تعمل يف بيئة اجلماىَت

 . (61)التأكيد من صحتها
َت واالتصال باآلخرين، وقد التفكَت باستخدام الرموز ىو أساس عملية التفك الرموز : -15

جلأ العقل اإلنساين إذل خلق الرموز العملية لنظم التجارب اإلنسانية فاالرتباط احلتمي بعملية 
لذلك  ،لها ذات قيمة عاطفية كبَتة لدى ادلستخدمُت ذلاعتنشيط التفكَت وتنظيمو جب

. ومن ىنا اجلماىَت عاطفية قوية لدى فاستخدام الرموز هبما تؤدي غالبا إذل إثارة استجابة
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جاء االىتمام بالدور الذي تلعبو وسائل االتصال إذل حتقيق الرموز والصور ادلوجودة من 
، شلا جعل الكثَتين يؤكدون على أن أصلح الصور  وإقناع اآلخرين هباخالل حتديد واختبار 

  .(62)الرموز ذلا أعلية تتساوى مع القوة العسكرية واالقتصادية بل قد تفوقها أحيانا
وىي وسيلة يلجأ إليها اإلعالم لتضخيم حدث ما وذلك التهويل أو التضخيم:  -16

ولفت  بقصد التأثَت على ادلشاىد نفسيًا ومعنويًا وكذلك استعمال مفردات بصيغ ادلبالغة
األنظار عند وقوع أحداث هتدد حتقيق األىداف ادلرسومة يحيث تغَت رلرى احلدث وتسلط 

ل احلدث لتحصر التفكَت فيما ؼلفف اآلثار ادلًتتبة على األحداث األضواء على غَت أص
 الوقائع .
  :النتائج

النظام االجتماعي من خالل ما يبث من  ىأن لوسائل اإلعالم دور بارز يف التأثَت عل -1
  .الرأي العام ىمضامُت إعالمية جتيد التظليل باإلػلاء عل

ظهور نظرية التأثَت القوي لوسائل اإلعالم  ىسنة عل 50الرغم من مرور أكثر من  ىعل -2
 .جتاىات اجلمهوراتشكيل  ىثَتىا قوى علأزال تيإال أهنا ال

ىناك أساليب متعددة لتظليل الرأي العام يستخدمها القائم باالتصال لتوجيو اجلماىَت  -3
  .لتبٌت أفكار وأراء ختدم مصاحلو

  .خدم أساليب جتذب انتباه اجلماىَتالتطور التقٍت يف تكنولوجيا االتصال أصبح يست -4
 :التوصيات

بعد "احلداثة" دل يعد قيادة اجلماىَت بالقمع أو االنغالق سياسة ذات جدوى.. بل  -1
ادلؤسسات انتهاج سياسة اإلعالم الصادق والتنسيق السليم والتوعية ادلستمرة  ىوجب عل

 .فسيةاإلشاعة والدعاية واحلرب النلتلك اجلماىَت دلواجهة أخطار 
إعداد كوادر إعالمية مؤىلة قادرة علي صياغة رسائل ىادفة مبا يتالءم ونظرية ادلسئولية  -2

 االجتماعية  لوسائل االعالم ...
تفعيل ميثاق شرف أعالمي يكون منهاج عمل للعاملُت بالقنوات اإلعالمية  ىالعمل عل -3

 العام. مبا يتماشى مع أعلية تلك الوسائل يف تشكيل الرأي الليبية.
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 دور اإلعالو الرمسي يف موجهة األزمات

 

 

 نوري علي بلحاج. أ                                                                        
            اةةب ص/ جامعة اآلداب / كليةاإلعالمقسم                                                                 

 
 ملخص البحث

وأبرز وظائف وعناصر  إن لإلعالم دوراً مهماً ورياديا يف احلد من األزمات، ومن أىم 
يد اجلماىَت باحلقائق للحد من انتشار الشائعات واألخبار الكاذبة اإلعالم ىو أن يتم ةزو 

، ورصد احلقائق الواضحة اليت ةعمل على ةنوير أفراد و الدولةأحول األزمة اليت دير هبا اجملتمع 
اجملتمع ما يساعدىم على ةكوين رأي عام صحيح، وذلك عن طريق اإلقناع بادلعلومات 

   لوضوح.واحلقائق القائمة على الدقة وا
ومن ادلهم أن ندرك أن بعض األزمات ال ديكن ذبنبها أو احتوائها يف مهدىا قبل أن 
ةتحول ألزمات فإهنا سوف ةتجنب التغطية السلبية اليت ةقدمها وسائل اإلعالم نتيجة نقص 

 .ادلعلومات وغموض ادلوقف
اليت ال ولعلنا نتحدث ىنا عن ادلشهد اللييب بشكل خاص الذي دير بعديد األزمات 

ةكاد ربصى وال ةعد واليت فعال ربتاج إىل إعالم رمسي أو حكومي قوي يواجو كل ىذه 
األزمات ويعاجلها وفق منظور إعالمي يهدف إىل اخلروج من األزمات ادلتعددة ،فإن 
االزدواجية يف اخلطاب اإلعالمي اليت ةصل إىل حد التناقض بُت ادلواقف السياسية ادلختلفة 

 غياب ادلعلومات . أةاح ادلعلنة 
أصبحت الوسائل اإلعالمية ادلختلفة يف ليبيا  م2011وكلنا يدرك انو وبعد عام 

متعددة وذات ةوجهات وةيارات متنوعة وسلتلفة، وكلنا يدرك أيضا أن غياب دور وزارة 
على اإلعالم الرمسي ودوره يف مواجهة  ثر سلباً أاإلعالم وعدم ةفعيل ووجود نقابة للصحافيُت 

 تصدي لالزمات اليت سبر هبا بالدنا .وال
إن ةوجيو رسائل إعالمية ذات صلة باألزمات لكل فئة من فئات اجملتمع ضرورة 

 .الرأي العاملكسب ةعاوهنم ، ألن اإلعالميون ىم أىم الشركاء لقدرهتم على التأثَت يف 
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 وال شك إن أجهزة اإلعالم احلكومية يقع عليها العبء األكب يف ةرسيخ سياسة
إعالمية ةتعامل مع األزمات من منطلق موحد ومتكامل وبأساليب مهنية زبرج بالوطن 
وادلواطن من كل األزمات اليت سبر بو من خالل أسلوب قوي وشد ةأثَتا من صبيع األساليب 
ادلستخدمة جملاهبة احلمالت اإلعالمية ادلعادية يتمثل يف ةقدمي خطاب إعالمي غٍت 

 در كبَت من الواقعية وادلصداقية. وموضوعي وجذاب ويتمتع بق
أن ما حياك بليبيا اليوم من أزمات على صبيع األصعدة يتطلب إعالم حكومي قوي 
خياطب اجملتمع اللييب والدويل وينقل الوقائع دبهنية ومشولية لفهم أبعاد األزمة وربليلها وةوفَت 

ة الرأي لتفسَت الظروف ادلعلومات ادلناسبة لنجاح دورىا وجذب اىتمام الرأي العام وقاد
وةتبع ادلراحل اليت من خالذلا ديكن أن يلعب اإلعالم  ،احلقيقية لالزمة وأبعادىا احلقيقية

احلكومي أو الرمسي دورا مهما وإةباعها بدءا من مرحلة نشر ادلعلومات إىل مرحلة التفسَت 
 ادلواجهة والتصدي والتحليل وصوال إىل ادلرحلة الوقائية واليت من خالذلا ديكن أن نصل إىل

 لالزمات .
إن أىم ما دير اإلعالم الرمسي أو احلكومي من ضعف يف اإلمكانيات  وةشظي ىو 
هتميش اإلعالم احلكومي بقصد شلا جعل ادلشهد اللييب أرضا خصبة لتفاقم األزمات وعدم 

ة رلاهبتها واليت ةتطلب أن يكون اإلعالم الرمسي على باب مرحلة جديدة، ةقوم على حري
 التعبَت والرأي والعمل، ادلهٍت الذي خيدم الوطن وادلواطن .

إن وسائل إعالمنا سارت على نفس خطوات اإلعالم الغريب، فأصبحت األزمات ىي 
الزاد الذي يعيش عليو، باعتبارىا ةصنع صباىَتية ادلقدم الذي يريد أن يصفق لو اجلمهور، 

تبار أنو كلما زادت اإلثارة زادت نسبة وكذلك القناة التليفزيونية أو الصحيفة، على اع
 ادلشاىدة، وبالتبعية زاد إقبال ادلعلن عليها. 

كما أن غياب التخطيط اإلعالمي أثناء األزمات ورسم السياسات اإلعالمية لوسائل 
اإلعالم احلكومي جعلها ةعمل يف إطار ضيق وبعضها ظل حبيس التجاذبات السياسية 

 أسفل الزجاجة .والفكرية حىت سقطت ووقعت يف 
إن وسائل اإلعالم  ال جيب أن ةكون صانعا لألزمات أو مصدرا ذلا، كما أن األدوار 
ادلنوطة بوسائل اإلعالم يف أوطاننا ال بد أن ةتوافق وطبيعة الظروف احمليطة بنا، فضال عن 
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عر السعي للبناء ال اذلدم، وطرح القضايا احلقيقية، دون افتعال قضايا ومهية واللعب دبشا
ادلشاىدين وعقوذلم، وةغليب الصاحل العام على ادلصاحل الضيقة.. ىنا يستطيع اإلعالم حبق 
أن يدير األزمات، ال أن يصدرىا ويقتات عليها انطالقا من مبدأ أن لإلعالم دور متزايد يف 

 التأثَت على اجلمهور ادلستهدف وةأثَته النفسي عليو .
  :تمهيد

أنواعها ةسعى إىل ةقدمي ربليالت وةفسَتات واقعية إن وسائل اإلعالم دبختلف 
بالكلمة والصورة واحلركة ويبٍت من خالذلا  األفراد معاين مشًتكة للواقع السياسي وادلادي 

أو يسمعونو أو يشاىدونو، وبالتايل يتحدد سلوكهم جزئياً  يقرئونومن خالل ما  واالجتماعي
دبثابة نافذة يطل منها الفرد على   ، فهيمن خالل ما ةقدمو وسائل اإلعالم من معلومات

 .العامل اخلارجي
ورغم وضوح دور وسائل اإلعالم وخاصة الوسائل الرمسية يف األزمات ، فإّن ةلك 
الوسائل قد ةواجو رلموعة من العقبات وادلشاكل وينظر البعض ذلا على أهنا ةقوم بالًتكيز 

ُت على ةلك الوسائل وال ةعكس لتحقيق مصاحل للقائم على بعض ادلوضوعات والقضايا
حقيقيا، وقد يتقبل ادلتلقي ىذا لكونو غَت مدرك، ومع   للمتلقي الواقع، بل زبلق عامل يبدو

يبدو العامل الذي صنعتو ةلك الوسائل حقيقيًا يف   ةراكم التعرض لوسائل اإلعالم
 .(1)األذىان

انتشرت العديد من الوسائل اإلعالمية  م2011وذا ربدثنا عن واقعنا اللييب فبعد عام 
وخاصة ادلرئية وادلسموعة اخلاصة واليت سبول من أحزاب ودول بعينها لتحقيق أىداف بعينها 
والوصول إىل نقطة مرسومة للقائمُت على ىذه الوسائل، ومل يكن لإلعالم الرمسي دورا يف 

وسيلة إعالمية وطنية ةعمل على  ىذه ادلرحلة اليت حيتاج فيها ادلتلقي يف الشارع اللييب إىل
ةوحيد الصف ونبذ العنف والكراىية واخلروج من األزمات ادلتعددة اليت ةعيشها ليبيا منذ 

 أعوام.
إذ أن كل الوسائل اإلعالمية الوطنية واليت ينفق عليها من خزينة الدولة ظلت مهمشة 

ط ومرسوم لو من قبل أطراف ةفتقر إىل اإلمكانيات والكوادر البشرية وىذا بطبيعة احلال سلط
 بعينها . 
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 رف ـــــوادلهم أن يع "ما حدث"وره الناس أنو حدث وليس ــــــــوبالنسبة لألزمة ىو ما يتص
 .لقائم باالةصال كيف خياطب اىتمامات الناس فهي أىم من احلقائقا

كانت إن األزمة ةعد حدثًا مهًما يًتك آثاره العميقة على سلتلف جوانب احلياة، وإذا  
األزمة قد اختفت أو انتهت، فإّن آثارىا ذات حضور قوي، وبالتايل سبارس ةأثَتًا، لذلك ال 
جيب أن ةتوقف وسائل اإلعالم عند رلرد ةفسَت األزمة والتعامل مع عناصرىا، بل جيب أن 
يتخطى الدور اإلعالمي الرمسي ىذا البعد لتقريب وجهات النظر واخلروج بالبالد من عنق 

 . الزجاجة
  -مشكلة البحث:

ما سبر بو ليبيا منذ سنوات كان لغياب اإلعالم الرمسي دورا بارزا فيو وقد يرجع ىذا 
الغياب إىل قلة اإلمكانيات وضعف القدرة على مواكبة األحداث وظهور الكثَت من القنوات 

الرمسي واإلذاعات وادلواقع اخلاصة وادلمولة من دول وأحزاب سبلك ادلال اضعف اإلعالم 
 وجعلو ال يستطيع دف العجلة ضلو ما وصلت إليو بعض الوسائل ادلدعومة .

ةشَت البيانات الرمسية أن وسائل اإلعالم الليبية ضعيفة باىتة مل ةقدم جديدا شلا يبز 
االستعانة خبباء يف إعالم األزمات، حيث اةسمت ادلعاجلة التليفزيونية الفضائية  احلاجة إىل

وعملت على شق الصف اللييب وبعضها  ،ضخيم وغياب ادلعلومات الدقيقةباالنفعال والت
انتهج العنف والتحريض وخطاب الكراىية الذي ساىم بشكل كبَت يف حدة األزمة وازدياد 

 .لليبياوىو اكب خدمة قدمتها ىذه القنوات للتنظيمات اإلرىابية  والدول ادلعادية  ،شرخها
ميالدىا ديكن أن ةتدخل فنون اإلدارة لتحول دون فحُت ةظهر األزمة يف بوادرىا أو 

أن ةصل األزمة إىل مرحلة النمو والنضوج ويف ىذه احلالة ةستطيع اإلدارة الرشيدة أن ةقتل 
األزمة يف مهدىا )إجهاض األزمة(، أما عندما ةتجاىل اإلدارة معاجلة األزمة يف مهدىا ةكون 

 إىل النضج .الظروف مهيأة دليالد األزمة ومنوىا ووصوذلا 
  -أهمية البحث:

من ادلهم أن ندرك أن بعض األزمات ال ديكن ذبنبها أو احتوائها يف مهدىا ولو 
فإهنا سوف ةتجنب  ،استطاعت ادلؤسسات التصدي للمشكالت قبل أن ةتحول ألزمات

 .التغطية السلبية اليت ةقدمها وسائل اإلعالم نتيجة نقص ادلعلومات وغموض ادلوقف
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يف اخلطاب اإلعالمي اليت ةصل إىل حد التناقض بُت ادلواقف السياسية االزدواجية 
 ادلختلفة ادلعلنة أةاح غياب ادلعلومات حضورا للجهات الراعية لإلرىاب مل ةكن ربلم بو .

إن ةوجيو رسائل إعالمية ذات صلة باألزمات لكل فئة من فئات اجملتمع ضرورة 
ىم أىم الشركاء أثناء حدوث األزمات  نظراً لكسب ةعاوهنم يبدو ضرورياً، واإلعالميون 

 لقدرة ةأثَتىم على الرأي العام .
ومن مث ةأيت السياسة اإلعالمية يف سياق ةلك السياسات العامة دبعٍت أن يكون 
لإلعالم سياسة عامة سلططة ومدروسة لتحقيق أىداف زلددة منها إدارة األزمات يف عامل 

بز فيو قوة ادليديا وبطشها وغطرسة القوة العسكرية متغَت شللوء بالصراعات الساخنة وة
وعنفواهنا وةتفشي فيو ظاىرة ازدواجية ادلعايَت علي حساب حقوق اإلنسان وظاىرة عودلة 

     .  االقتصاد علي حساب شعوب العامل الثالث
وشلا الشك فيو إن وسائل اإلعالم بكافة أشكاذلا ةتحمل مسئولية ةرسيخ سياسة 

مل مع أزمات العصر وكوارثو من منطلق موحد ومتكامل وبأساليب حضارية إعالمية ةتعا
أخالقية ةتكافئ شرفا مع غايات األفراد  يف قرار أو اسًتداد حقوقها ادلشروعة واحلفاظ علي 
خصوصيتها الثقافية يف إطار إدياهنا حبوار احلضارات والتعاون الدويل ودديقراطية العالقات 

  . الدولية
 :مراحل األزمة: لا أو 

النشوء واالرةقاء  مراحل  صبيع يف والشعوب األمم ةرافق سائر ظاىرة فاألزمات
واالضلدار حيث دير التناول اإلعالمي لألزمات بثالث مراحل يلعب فيها اإلعالم دورًا زلدًدا 

  :-يف كل مرحلة، على النحو اآليت
حجم معريف شامل ومتنوع يغطي ةتمثل ادلرحلة األوىل بتقدمي  :مرحلة نشر المعلومات -1

اجلوانب ادلختلفة لألزمة، وديمكِّن ادلتلقي من الوقوف على أرضية صلبة من ادلعلومات الغنية 
وادلتنوعة ادلصادر، اليت ةتيح لو أن ديتلك ادلعرفة الكافية ادلتعلقة جبوانب األزمة وعناصرىا 

اليت ةقوم على أسلوب خطايب  وأسباهبا وأطرافها، بعيًدا عن التغطية الوصفية والسردية
 وانفعايل وةوجيهي، وىو ما يسمى بإعالم الضجيج.

 ورـالل ادلنظــــــالم التعبَت عن رأيهم ومواقفهم من خــــــــــــــــديكن للقائمُت على وسائل اإلع
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الذي ةقدم فيو ىذه الوسائل ادلعلومات والوقائع واحلقائق، ومن خالل نوعية ىذه ادلعلومات 
 .ق معاجلتها وصياغتها وةرةيبها وأشكال ةقدديهاوطر 
إذا كان الطابع اإلخباري وادلعلومايت ىو السائد : مرحلة تفسير المعلومات وتحليلها -2

التفسَتي( ىو السائد يف ىذه ادلرحلة، إذ ةقوم  -يف ادلرحلة األوىل، فإّن الطابع )التحليلي
أسباهبا وجذورىا، ومقارنتها بأزمات وسائل اإلعالم بتحليل عناصر األزمة والبحث يف 

أخرى، وىنا ةفسح وسائل اإلعالم اجملال أمام كل ما يساعد على استجالء احلقائق 
وةوضيحها، سواء أكانت مواد إيضاحية مفسرة أو ربليالت وآراء اخلباء، إضافًة إىل مواقف 

 .ادلسئولُت وصانعي القرار ذباه األزمة واحتواء آثارىا
وجيب يف ىذه ادلرحلة الًتكيز على التفسَت والتحليل والنقد، نتيجة ةعرض ادلواطن لكم 
ىائل من ادلعلومات من مصادر سلتلفة ومتنوعة، ما قد يؤدي إىل ةشويش ذىنو نظرًا إىل كثرة 
ادلعلومات، لكّنو ال يفهم وال يستوعب وال يدرك بعمق ومشولية حقيقة ما حيدث، فيأيت 

 -د ليحقق مهمة ةعريفو وشرح ما حيدث لو، إذ ةشحن ادلعاجلة التحليليةالتحليل والنق
العسكرية( التغطية و االقتصادية، و النفسية، و التفسَتية لألبعاد ادلختلفة لألزمة )احلضارية، 

دبضمون يمثري معرفة ادلواطن هبا، ويعّمق فهمو ذلا، وحيشد حول ىذه التغطية قوى وشرائح 
بعاد ادلختلفة لألزمة، ومن شأن ذلك أن جيعل ادلواطن ممطّلًعا على واسعة مهتمة ومعنية باأل

أخبار األزمة ومدرًكا وفامهًا ومستوعًبا ألسباهبا وةارخيا وعواملها، وزلصًنا أيًضا ضّد أّي 
خطاٍب إعالمي سلتلف، نتيجة وضوح الفكرة يف ذىنو من خالل ادلعلومة الصحيحة 

الم يف ىذه ادلرحلة التمهيد إىل النتائج ادلتوقعة لألزمة، والتحليل السليم، كما جيب على اإلع
 .بغض النظر عن طبيعة ىذه النتائج

ةعتب األزمة حدثًا مهًما يًتك آثاره العميقة على سلتلف جوانب  :المرحلة الوقائية -3
احلياة، وإذا كانت األزمة قد اختفت أو انتهت، فإّن آثارىا ذات حضور قوي، وبالتايل 

ثَتًا، لذلك ال جيب أن ةتوقف وسائل اإلعالم عند رلرد ةفسَت األزمة والتعامل مع سبارس ةأ
عناصرىا، بل جيب أن يتخطى الدور اإلعالمي ىذا البعد ، لتقدم ىذه الوسائل للجماىَت 

 .طرق الوقاية وأسلوب التعامل مع أزمات متشاهبة
 الم وخاصة الرمسي يف األزمات للمراحلــــــــائل اإلعـــوح دور وســـــــــــــــــوعلى الرغم من وض
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 :الثالثة، فإّن ةلك الوسائل قد ةواجو رلموعة من العقبات وادلشاكل أمهها
ةعدد اجلهات اليت ةقوم باألنشطة االةصالية واإلعالمية، ما يؤدي إىل افتقار التنسيق فيما  -

 .بينها، ال سيما يف اإلعالم الرمسي
عنصر ادلفاجأة وضغط الوقت الذين ةتسم هبما األزمة، يؤديان إىل عدم قدرة وسائل  -

اإلعالم على مواكبة احلدث بشكٍل فوري، ما يعرض اجلمهور للوقوع ربت ةأثَت الشائعات 
والدعاية ادلضادة، لذلك يسود اةفاق عام بُت الباحثُت يف رلال اإلعالم على ضرورة التحرك 

ئل التحذيرية يف التوقيت ادلطلوب، وصياغة ادلعلومة بطريقة واضحة بسيطة السريع ونشر الرسا
 (2).بعيدة عن التعقيد الفٍت أو العبارات ادلتخصصة اليت ال يستوعبها اجلمهور العام

 :ثانياا: األزمة الليبية
 تعريفات األزمة:

 إىل االنتقال نقطة إىل أصلها يف األزمة ةشَت اللغوي، اجلانب ةمعّرف األزمة من
 حلياة بالنسبة ما، موقف يف جذري ةغيَت أو شليز، حادث أو األسوأ، وىي األحسن
 .(3)اإلنسان

 ةستدعي ازباذ اليت احلالة أو ادلشكلة ىي فاألزمة اإلجرائي، السياسي اجلانب من أما
األزمة  ، (4)ربدي ما دلواجهة قرار ازباذ إىل يستدعي موقف وىو ما، ربدي دلواجهة قرار

دبعٌت اهنا حلظة قرار  "نقطة ربول" كمصطلح قدمي ةرجع أصولو التارخيية إىل الطب اإلغريقي 
 وىي ةمطلق للداللة على حدوث ةغيَت جوىري ومفاجئ يف حياة البشر .  حامسة 

ولقد استعمل ادلصطلح بعد ذلك يف سلتلف فروع العلوم اإلنسانية وبات يعٍت رلموعة 
ادلفاجئة اليت ةنطوي على هتديد واضح للوضع الراىن ادلستقر يف طبيعة الظروف واألحداث 

األشياء، وىي النقطة احلرجة، واللحظة احلامسة اليت يتحدد عندىا مصَت ةطور ما، إما إىل 
األفضل، أو إىل األسوأ )مثل احلياة أو ادلوت، احلرب أو السلم( إلجياد حل دلشكلة ما أو 

 انفجارىا.
م وخالل ىذه السنوات سار على نفس خطوات اإلعالم الغريب، إن إعالمنا اليو 

فأصبحت األزمات ىي الزاد الذي يعيش عليو، باعتبارىا ةصنع صباىَتية ادلقدم الذي يريد أن 
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يصفق لو اجلمهور، وكذلك القناة التليفزيونية أو الصحيفة، على اعتبار أنو كلما زادت اإلثارة 
 زاد إقبال ادلعلن عليها. زادت نسبة ادلشاىدة، وبالتبعية 

إن اخلطورة اليت نعيشها ةكمن يف أن بعض الفضائيات والصحف اليوم، ةتبع ادلدرسة 
التعبوية لإلعالم، وىي مدرسة ةلعب على مشاعر اجلماىَت يف كل احلاالت، سواء كانوا على 

انتزاع  صواب أم خطأ، وىنا ةفقد الوسيلة دورىا التنويري والتوجيهي واإلرشادي، مث يأيت
الكثَت من النصوص من سياقها وةقدديها للجمهور، أو ةعظيم حاالت فردية وةقدديها على 
أهنا ظاىرة، فضال عن إشاعة حالة من اإلحباط العام، وىو من أخطر األزمات اليت يصدرىا 

 .اإلعالم للمشاىد
ي إن كثَتا من احلروب ةبدأ على شاشات التليفزيون ويف مواقع التواصل االجتماع

 والصحف االلكًتونية  قبل أن ةبدأ على أرض الواقع .
 -مفهوم إدارة األزمة :

إن إدارة األزمة ةعٍت التعامل مع عناصر موقف األزمة باستخدام مزيج من أدوات 
دبا حيقق أىداف الدولة وحيافظ على مصاحلها الوطنية وربقيق  الضاغطة والتوفيقية  ادلساومة 

 د الصف ونبذ العنف وخطاب الكراىية .التوافق اجملتمعي وةوحي
  -اإلعالم واألزمة الليبية: ثالثاا:

أمهية  اإلعالم اكتسب فقد ومعلوماةية، إعالم عصر نعيشو الذي العصر كان ودلا
  .لالزمات معاجلتها يف عليو ةرةكز احلكومات وأصبحت األزمة، ةسيَت يف بالغة

حيث  باحلكم، ادلتعلقة السياسية باألزمات األمر ةعلق إذا زلتشما بقي الوضع إال أن
 أكب حبجة ىدف األزمات، ةسيَت عليها ةبٌت اليت األساسية الركائز عن احلكومات ةتخلى

 األزمة. على والنهائي ادلبكر القضاء وىو
أنَّ األزمات ربظى باىتمام وسائل اإلعالم اليت ةلعب دورًا مهًما يف ةوجيو الرأي 

اإلعالم وسيلة معاصرة يف ةغطية األزمات ادلختلفة، دلا لو من قدرات ىائلة يف العام، إذ يمعتب 
االنتقال بُت الدول واجتياز احلدود دون عقبات مهما كانت القوانُت ادلانعة، وبإمكانو نشر 
اخلب أو األخبار ألحداث عدة، والتأثَت بدرجة كبَتة يف الرأي العام العادلي، وإجراء ربواًل يف 

 .السياسي العام، إضافًة إىل رد األزمة لفاعليهاادلسار 



 دور اإلعالو الرمسي يف موجهة األزمات 

 

                                                                                                                       143         
 

ويف ظل خيبة أمل ادلواطنُت من خطاب وسائل اإلعالم الرمسي  ادلوجو غَت الفاعل 
والقابل لإلقناع الذي يعمل على )ذبميل صورة الواقع( وةزيينو )ميتافيزيقًيا(، فإهّنم يتوجهون 

ية، والذي يبٍت خطتو على أسس علمية إىل متابعة اإلعالم ادلضاد العايل التصنيع والتقن
واضحة مدروسة بواسطة خباء ومتخصصُت وأكاددييُت ومستشارين ديلكون اخلبات العلمية، 
وذلم باع يف إنتاج األزمات السياسية وإرباك النظام ، وإشغالو يف البحث عن السبل والوسائل 

ارج، إالَّ أن األسباب مهما كانت للخروج من ىذه األنفاق، ورغم وجود من خيطط من اخل
فلم ةشكل وسائل اإلعالم الليبية وخاصة اإلعالم ، (5) الداخلية ىي األرض اخلصبة اجلاذبة

الرمسي  القدرة الكافية على إقناع ادلواطنُت دبا جيري يف الشارع، وذلك بسبب االنبهار 
 بالفضائيات ادلتطورة، وضعف إمكانيات وسائل اإلعالم الليبية الرمسية .

وبناًء على ذلك، فإن احلديث عن واقع ىذا اإلعالم من الداخل، ويف ظروف 
، ديكن أن يغَّت العديد من القناعات م2011استثنائية، كتلك اليت مرت هبا البالد منذ فباير 

والرؤى ادلتكّونة من عالقة وسائل اإلعالم الرمسية بالسلطة السياسية وأجهزهتا ادلختلفة، 
وأدق نقاط القوة والضعف وةأثَتاهتا ادلباشرة يف أداء وسائل اإلعالم  ويوضح على ضلو أعمق

الرمسية، ةتضافر عوامل عدة يف ادلسؤولية عن احلالة اليت وصل إليها اإلعالم الرمسي، منها ما 
ىو مرةبط دبوقف وطريقة ةعامل مؤسسات السلطة السياسية مع ىذا اإلعالم، ونظرهتا إىل 

نها ما ىو متعلق بالواقع ادلؤسسايت وادلهٍت للمؤسسات اإلعالمية أمهية إصالح مؤسساةو، وم
 .الرمسية، والتشريعات والقوانُت الناظمة لعملها

ففي الشق األول ادلتعلق دبوقف السلطة السياسية، ةؤكد الوقائع ادلتكّونة خالل 
إصالح السنوات السابقة أن مؤسسات السلطة السياسية مل ةقتنع إىل اليوم بضرورة البدء ب

جذري دلؤسسات ىذا اإلعالم، وإن كانت ةبدي بُت الفينة واألخرى رغبتها يف ذلك، وال 
 سيما يف ظل األزمة احلالية، لكن شبة فرق كبَت بُت إبداء الرغبة وةوافر اإلرادة.

دلعرفة  متخصصُت باحثُت خالل من واشنطن جامعة مؤخرا قامت هبا دارسة كشفت
 يف إشعال والفيسبوك ةويًت مثل االجتماعية اإلعالم وسائل بو قامت الذي الفاعل الدور

، أفريقيا األوسط ومشال الشرق دول بعض اجتاحت واليت ادلختلفة العربية الثورات وةفعيل
 ادلواقع من فيديو من أشرطة ربصى ال وساعات ةعليق ماليُت  3على الدراسة واعتمدت
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 االجتماعية واخلدمات العنكبوةيةالشبكة  كانت اذا ما واستكشاف دلعرفة الشخصية،
  .العربية األزمات يف دورا كبَتا حقا لعبت اإلعالم ووسائل والفيسبوك كالتويًت

 الشبكات يف من ادلشاركة كثَتاً  استفادت الشعوب أن إىل الدارسة وخلصت
 ىاما جزءا ومواقع صحافة من وسائل اإلعالم سلتلف وأصبحت للدديقراطية سعيا االجتماعية

  .للحرية الساعية األدوات من
 اليوم يف ةعليق  0322من ارةفعت قد ةويًت يف أن التعليقات وجدت الدراسة  حيث

 االنفجار من نوعا يعكس وىذا الواحد اليوم يف  032222أكثر من إىل لتصل الواحد
 .(6)والتغيَت للحرية والدديقراطية والعطش

 :التاليةوديكننا ربديد أبرز ةلك الوقائع بالنقاط 
سيطرة بعض األحزاب السياسية على مفاصل ةلك الوسائل حىت مت إفشاذلا ومن يعمل  -

 منها خيدم مصاحل حزبية خاصة بعيدة عن الواقع ادلعاش .
عدم اقتناع مؤسسات السلطة السياسية بضرورة إطالق حرية العمل الصحايف، وما يتطلبو  -

ية الكاملة واحلصانة من ادلالحقة خارج إطار ذلك من منح الصحافيُت ومؤسساهتم االستقالل
 .ةشريعات ادلهنة وةدخالت السلطة التنفيذية

ةعثر صبيع ادلشاريع واألفكار الرامية إىل إحداث إصالح جذري يف عمل مؤسسات  -
اإلعالم الرمسي، وذلك نتيجة افتقادىا يف ادلقام األول ةغطية ودعم مؤسسات صناعة وازباذ 

 .البالد القرار السياسي يف
عدم وجود وزارة لإلعالم وةشتيت الوسائل اإلعالمية وإضعاف ىيئة دعم وةشجيع  -

 الصحافة الرمسية جعل من الوسائل اإلعالمية الرمسية ان ةكون يف مهب الرياح .
استحواذ احلكومات على صالحيات ةعيُت مديري ادلؤسسات اإلعالمية ورؤساء ربرير  -

كفياًل بالقضاء على أي زلاولة لتطوير العمل اإلعالمي خارج   الصحف الرمسية.، وىو ما كان
منظومة سيطرة احلكومة ومنفذيها من جهة، وبإبعاد أي مدير عام أو رئيس ربرير يغرد خارج 

 .السرب من جهة ثانية
افتقار الوسائل اإلعالمية إىل ةفعيل القوانُت واستحداثها ةنظم العمل يف ادلؤسسات  -

 ائل غَت احلكومية طريق العنفـــــــهاج بعض الوســـــــــــــــيف انت رئيسياً  مية الرمسية كان سبباً الــــــــــــاإلع
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 والتحريض والكراىية بُت أبناء الشعب اللييب .
إبقاء نقابة الصحافيُت خارج دائرة التأثَت الفعال يف احلياة اإلعالمية الليبية، وزبليها عن  -

ضباية حقوق الصحافيُت والدفاع عنهم، واإلسهام فعلًيا يف ةغيَت واقع مهماهتا الرئيسية يف 
 . اإلعالم الرمسي دبا يتفق والتقاليد ادلهنية ويواكب ادلتغَتات اليت يشهدىا اإلعالم يف العامل

أما يف ما يتعلق بالشق الثاين اخلاص بالواقع ادلؤسسايت وادلهٍت، فإن ىناك نقاط 
 -ضعف متعددة نذكر منها:

ضعف كفاءة وخبة الكادر الصحايف والفٍت العامل يف مؤسسات اإلعالم الرمسي، على  -
 .الرغم من ضخامة عدده

زبلف البنية التقنية والتكنولوجية ذلذه ادلؤسسات نتيجة إمهال احلكومات وةقاعسها عن   -
 .ةوفَت االعتمادات ادلالية لتجاوز ةلك الثغرة

 رابعاا: مستقبل اإلعالم الليبي:
يرةبط مستقبل اإلعالم الرمسي اللييب  بتطورات األزمة خالل الفًتة القادمة، ومصَت  

اجلهود الدولية الرامية إىل إجياد حل سياسي، وعلى ذلك ديكن القول إن استمرار األزمة 
 وةصاعد ةداعياهتا السلبية سياسًيا واقتصاديًا واجتماعًيا. 

 اإلعالم الرمسي على وضعو احلايل مع إمكانيةففي ظل ىذا الواقع، يتوقع أن حيافظ 
ةراجع دوره ومكانتو نتيجة العتبارات ةتعلق بنقص التمويل وضعف اإلمكانات البشرية 
والتكنولوجية، وعدم القدرة على ازباذ وةنفيذ قرارات إصالحية جريئة ، وديكن أن ةصبح 

ليب، واستمرت احلرب الدائرة األمور أكثر ةشاؤًما فيما لو ةطورت رلريات األزمة على ضلو س
 على حاذلا من التدمَت والتخريب. 

ففي مثل ىذه احلالة سيكون اإلعالم الرمسي رلبًا على التقوقع أكثر، وإعادة إنتاج 
 .اخلطاب الرديء الذي ال خيدم الوطن

ومن ىذا ادلنطلق ويف التعامل مع األزمات ليس ادلهم ما حدث، ولكن ادلهم ما يعتقد 
و حدث، وىذا حيتم أن يتم التعامل مع ما يتصورونو ىم، ال وفق ةصوراةنا ضلن؛ حىت الناس أن

ال نكون يف واد وىو يف واد آخر، وأن يضع ادلسؤول نفسو مكان اجلمهور، لكي يستطيع أن 
يتفهم مشاعرىم ويتعاطف معها، ويشعرىم بأنو معهم، وأن خياطبهم دبا حيبون أن يسمعوه، 
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هم وحسب، بل من باب مد جسور الثقة بُت أطراف األزمة، ال من باب امتصاص غضب
 .وىذا ىو األىم دلا يليو من إجراءات

إن وسائل اإلعالم  ال جيب أن ةكون صانعة لألزمات أو مصدرا ذلا، كما أن األدوار 
ادلنوطة بوسائل اإلعالم يف أوطاننا ال بد أن ةتوافق وطبيعة الظروف احمليطة بنا، فضال عن 

ناء ال اذلدم، وطرح القضايا احلقيقية، دون افتعال قضايا ومهية واللعب دبشاعر السعي للب
 ادلشاىدين وعقوذلم، وةغليب الصاحل العام على ادلصاحل الضيقة .

 :الدور اإلعالمي في األزمات
ةعد ىذه األزمات مادة خصبة وثرية لوسائل اإلعالم حيث أهنا ربظى بتغطية على 

وسائل اإلعالم احمللية والدولية سعيا إلرضاء اجلمهور ادلتلقي وان نطاق واسع من قبل صبيع 
احلاجة إىل ادلعلومات متأصلة بعمق يف النفس البشرية ووفقا لرأي )ىاريسون( فإن األزمات 
ةكون جوىر األخبار ادلؤثرة ، وربظى بتغطية واسعة من وسائل اإلعالم وىو ما ذىب إليو 

  .(7)ئل اإلعالم ةركز يف ةقاريرىا على األخبار السيئة)سنًت وجاكسون( حيث رأيا ان وسا
ىل إلإلعالم دورا مهما وأمهية بالغة يف ةغطيتو إلدارة األزمات لقدرةو على الوصول 

ادلتلقي وقيادة الرأي العام فهذه الوسائل ةلعب دورا حيويا يف التوعية واإلرشاد والتوجيو عن 
مهارات االةصال منذ ادلراحل األوىل لالزمة  طريق االةصال ادلباشر وىنا جيب ان ةتوفر

للتصدي ذلا وةبيان خطورهتا فليبيا مرت بالعديد من األزمات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والنفسية اليت كان من ادلفًتض ةعريفها والتعريف بنتائجها وخطورهتا كالتنظيمات 

قل ادلعلومة السليمة بسرعة وأمانة ، وذلك عن طريق نفسادا اإلرىابية اليت عاثت يف األرض
ومصداقية خاصة فيما يتعلق دبلفي داعش واذلجرة غَت القانونية، وةقدديهما باىتمام وحبقائق 
واضحة وبيانات صرحية منذ اللحظات األوىل ودبحتوى ربليلي وةنبؤات متعددة للحد من 

 واألموال .اخلسائر والكوارث اليت نتجت عن ىذين ادللفُت ربديدا يف األرواح 
ولكن ما حدث وحيدث ناةج عن الدور الضعيف لوسائل اإلعالم أثناء األزمات اليت 
ظللت الرأي العام وحرفت احلقيقة وساىم بعضها يف دعم اجلماعات اإلرىابية بادلعلومات 
والبيانات وعدم نقل الصورة احلقيقية دلا ةعانيو ليبيا من ةدفق إعداد ادلهاجرين غَت القانونيُت 

 ليها حىت أصبح الوضع كارثيا .إ
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وديكن القول إن لإلعالم الرمسي دورا مهما وحيويا من خالل الًتكيز على سلاطبة 
العقول وىي من أىم الطرق واألساليب احلديثة لنشر الوعي والثقافة يف إيصال اخلب وادلعلومة 

وادلعرفة وإقناع سلتلف فئات وةنمية ادلدارك ، كما إن لإلعالم الرمسي دورا كبَتا يف زيادة الوعي 
اجملتمع باختالف ثقافاهتم ودرجة وعيهم من خالل رؤية زلددة حول معٌت زلدد يعمل على 

 .(8)ةزويد اجلماىَت بأكب قدر من ادلعلومات الصحيحة
 اإلعالم في مواجهة األزمات:

اإلعالم، أمهية الدور الوسيطي، الذي ةقوم بو وسائل  ةؤدي ظروف األزمة إىل ةزايد
 وخاصة ما يتعلق ةقدمي ادلعلومات وشرح أمهية ومغزى األحداث وبناء الوفاق االجتماعي

وزبفيف التوةر والقلق، وىناك من يرى أن األزمة ةؤدي إىل دعم ومساندة أدوار وسائل 
 .اإلعالم، وخاصة ما يتعلق ببناء الوفاق وزبفيف التوةر

اجهة األزمة على أساس وحدة ادلنافسة على ذلك يتحدد دور اإلعالم يف مو  وبناءً 
 .حيث يتعرض الفرد لرسائل إعالمية أكثر من مقدرةو متابعتها واإلطالع عليها وفهمها

وكذلك أكثر من الوقت الذي يستطيع أن زبصصو أي فرد للتعرض لوسائل االةصال  ةرةب 
رسائل مبتكرة ومتطورة على ذلك احتدام ادلنافسة بُت الرسائل، وةزايد اجلهود ادلبذولة لتقدمي 

  .وجذابة، قادرة على أن ةنافس، وأن ةصل، وأن ةؤثر
فاق كما ان احلاجة إىل ادلعرفة، ما الذي حدث؟ ودلاذا حدث؟ وما ىي األسباب؟ وآ

 .؟ ةبز أثناء األزمة احلاجات اإلعالمية ادلعرفية والفكريةالتطور
ضوء اإلسًتاةيجية العامة دلواجهة ووفقا دلا سبق فإن دور اإلعالم يف األزمة يتحدد يف 

األزمة، وىذه قضية مركزية ربددىا القيادة السياسة العليا، وةصبح مهمة القيادة اإلعالمية 
وضع اخلطط والبامج اليت سبكن اإلعالم من أن يقوم بالدور ادلكلف بو، وبالتايل من أن 

 .ينجز وحيقق ادلهام والوظائف ادلتاحة بو أثناء األزمة
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 -:خاتمةال
ويف اخلتام ديكن القول إن لإلعالم وخاصة اإلعالم الرمسي دورًا رئيسيا وبارزًا يف 
التخفيف من حدة األزمات والكوارث ألننا نعيش يف عصور ال ةشبو العصور ادلاضية حيث 
التطور العلمي والتكنولوجي ووسائل االةصال، من خالل  ةزويد اجلماىَت باحلقائق للحد من 

شائعات واألخبار الكاذبة حول األزمة، واحلقائق الواضحة ةعمل على ةنوير أفراد انتشار ال
اجملتمع ما يساعدىم على ةكوين رأي عام صحيح، وذلك عن طريق اإلقناع بادلعلومات 

   واحلقائق القائمة على الدقة والوضوح.
ط وألن األزمات ذلا طابع خاص يتسم بالسرعة يف التغَت والتحول، أصبح التخطي

اإلعالمي يف ادلراحل ادلبكرة مهماً جداً فالوقت عامل مهم إىل حد كبَت يف مواجهة األزمات 
لذلك جيب أن يستثمر استثماراً جيداً، وىو ديثل أحد العوامل ادلهمة يف صلاح اجلهود ادلبذولة 
دلواجهة األزمات، وىذا يتطلب االستفادة من عامل الزمن عند بذل اجلهود اإلعالمية قبل 
وخالل وبعد مواجهة أي أزمة، وذلك بغرض ةوجيو اجلماىَت عن طريق وسائل اإلعالم 
وحثها على التعاون وةقدمي يد العون لفريق إدارة األزمة، وادلشاركة يف عمليات اإلنقاذ 

   واإلسعاف واإلخالء.
إن التخطيط اإلعالمي اجلاد يعمل على ربقيق ةفاعل بناء بُت عناصر إدارة األزمة، ما 
يؤدي إىل ادلساعدة يف ةنفيذ اخلطة ادلوضوعة دلقاومة األزمة، خالل ةفعيل عمليات التنسيق 
وادلتابعة، ويعٍت وضع اخلطط اإلعالمية اليت يتم اإلعداد ادلسبق ذلا لغرض القيام هبا عند وقوع 
األزمات من خالل ربديد اجلهود اإلعالمية اليت من ادلفًتض أن يقام هبا وربديد زماهنا 

مكاهنا، والغرض من التخطيط اإلعالمي دلواجهة األزمات ةوفَت الدعم وادلساندة الالزمة و 
   إعالمياً لفريق إدارة األزمة.

  -التوصيات:
ضرورة االىتمام بوسائل اإلعالم الرمسية من قنوات ةلفزيونية وإذاعية وصحف من قبل  -

 السلطات الشرعية يف البالد .
لتعامل وسائل اإلعالم الرمسي مع األزمات من خالل ذبهيز كوادر ضرورة التخطيط ادلسبق  -

 إعالمية متخصصة .



 دور اإلعالو الرمسي يف موجهة األزمات 
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على ةفنيد األخبار ادلضادة للوطن ونشر ادلعلومات السليمة والبيانات واألرقام  ملالع -
 الصحيحة .

دعم ادلؤسسات اإلعالمية اليت ةعمل على ةقريب وجهات النظر وةنبذ العنف والتطرف  -
 م والوفاق اجملتمعي بُت أبناء الوطن الواحد .وربقيق السل
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 التشريعات والقواىني الليبية والعربية لإلعالو

 يف ظل التيوع اإلعالمي 

 
                                                                                                  عبدالمنعم قريرة مرعىد.                                                                             
 سرت/ جامعة القانونكلية                                                                              

      
 

 المقدمة
لتقدير مدى انفتاح أو انغبلق األنظمة أصبحت مسألة تكريس حرية اإلعبلم معيارا 

القانونية باعتبارىا واحدة من أىم أوجو حقوق اإلنسان, ولذلك فإن تكريس مثل ىذه 
احلقوق جيد مكانا لو يف التشريعات اليت أصبحت تعرف تقدما بالغ األمهية يف رلال تطور 

 القوانُت .
لقانون قد سبق اإلعبلم على ويرتبط اإلعبلم ارتباطا وثيقا بالقانون, وإن كان علم ا

 مستوى العلوم اإلنسانية إال أن كبل منهما يؤثر على اآلخر ويتأثر بو .
فالقانون بادلعٌت ادلبسط يطلق على رلموعة القواعد القانونية ادللزمة اليت تنظم سلوك 

واختصاصها يف مجيع ادليادين, حيث يتميز بأنو يسن , األفراد وربدد رلال السلطات العامة
 ويشرع بغرض ربقيق غاية هنائية للصاحل العام .

ومن ىنا يصبح من الضروري ارتباط القانون بالنشاط اإلنساين إذ حيدد احلقوق 
والواجبات ادلتصلة هبذا النشاط, ومن ىذا ادلنطلق يرتبط القانون باإلعبلم لينظمو وحيدد كافة 

 احلقوق والواجبات ادلتعلقة بو .
حيث يرتبط اإلعبلم بالقانون من عدة جهات فالصحافة ترتبط بالقانون الدستوري 
باعتبار أنو أحد مواضيع الدستور ىي احلريات العامة وحرية اإلعبلم  إحدى ىذه احلريات, 
واإلعبلم كذلك يرتبط بالقانون اجلنائي الذي يواجو التجاوزات اليت تقع من بعض اإلعبلميُت 

هنة وحياسبهم جنائيا, كما يرتبط القانون باإلعبلم يف الشق ادلدين إذ خبلل شلارستهم للم
حيدد القانون ادلدين ادلسؤولية ادلدنية لئلعبلميُت يف حالة إذا ما وقع ضرر مادي ومعنوي للغَت 
جراء نشر موضوع ما, كما يتصل اإلعبلم بالقانون اإلداري حيث إنو ينظم إشكالية 
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عبلم بالقانون الدويل العام من حيث االتفاقيات وادلواثيق الًتاخيص للصحف, ويرتبط اإل
 .(1)الدولية ادلنظمة لئلعبلم

وعلى الرغم من إن األصل ىو حرية اإلعبلم واالتصال باعتبارمها ديثبلن اجملال دلمارسة 
إال أن وجود القانون يعد ضرورة أيضا حىت ال تتحول حرية , وحرية التعبَت, حرية الفكر
 فوضى ردبا تضر باجملتمع أكثر شلا تفيده. اإلعبلم  إىل

وعلى العكس من ذلك جيب على القانون عدم تقييد اإلعبلم واالتصال بل يسن من 
اجل تنظيمها, وللحق يف اإلعبلم مبادئ عامة قامت الدساتَت والقوانُت الوطنية بتكريسها 

ىل التأكيد على بناء وفق سياسات إعبلمية, وخطة إعبلمية لتنظيم االتصال, ويقتضي األمر إ
منوذج اتصايل يقوم على ادلشاركة, والتنسيق بُت سياسات االتصال الوطنية, ومبادئ احلق يف 
القوانُت الوطنية, سواء على مستوى الدساتَت أو قوانُت اإلعبلم والنصوص التنظيمية 

 للممارسة اإلعبلمية وادلؤسسات اإلعبلمية .
خَتة موقعا ىاما بُت ادلقاييس اليت تشَت إىل واحتلت وسائل اإلعبلم يف اآلونة األ

مستوى احلضارة والتقدم يف أي بلد من بلدان العامل, واىل مدى الدديقراطية يف ىذا اجملتمع أو 
 ذاك.

وذبدر اإلشارة وضلن بصدد دراسة وحبث التشريعات والقوانُت اإلعبلمية أن نناقش 
ضامينو عن طريق القوانُت اإلعبلمية, وإذا  ىذا ادلوضوع وطرق معرفة حرية شلارسة اإلعبلم وم

كان العامل قد مسو انبثاق ادلتغَتات ادلختلفة فان اإلعبلم قد مسو إشعاع سلتلف القوانُت 
واللوائح اليت تؤكد على أمهية اإلعبلم وحرية الصحافة وتدعو إىل إعطاء معٌت أوسع حلرية 

إعطاء نظرة اجيابية لبللتزام بادلبادئ اإلعبلم يف احلياة اإلعبلمية من جهة, ومن جهة أخرى 
 األخبلقية دلهنة اإلعبلم .

ودلا كان لئلعبلم وسائل متنوعة مقروءة, ومسموعة, ومرئية فإن تنظيم جهة الصحافة 
واإلعبلم يفرض على اإلعبلميُت العمل ضمن بيئة قانونية ثرية, فعبلوة على وجود إطار 

سو زلاطا بتشريعات عامة, ناظمة لصيقة بسلوكو قانوين وتنظيمي لئلعبلم جيد اإلعبلمي نف
ادلهٍت إزاء ذلك فان قواعد القانون تستلزم إجياد حالة من االنسجام التشريعي بُت القوانُت 

 عاتــــبلمية, دبا ينسجم ومعايَت التشريـــــــــات اإلعـــــــــالعامة واخلاصة تقضى إىل دعم وتعزيز احلري
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 :ية ادلألوفة لدى األمم احلديثة .ويشمل اإلطار العام للدراسة ما يليوادلبادئ والقيم الدستور 
 :: فرضية الدراسة أولا 

, وحرية الصحافة ,يعد اإلعبلم ضمانة أساسية للحريات العامة , منها احلق يف التعبَت
, التشريعات اليت تضمن ىذه احلرية وتدفق ادلعلومات للجمهور, وتتحقق من خبلل رزمة من

بشكل أمُت حيد من سيطرة احلكومة على وسائل اإلعبلم, وضمان حق اجلمهور  وتطبيقها
 بتملك

 زلاولة لوضع احللول يف إطار قانوين ينظم وسائل اإلعبلم اليت تتعامل مع اجلمهور يف
تدفق ادلعلومات من خبلل القوانُت والنصوص اليت تصدرىا جهة سلولة قانونا , لتنظيم اجملتمع  

 واطن فعبل يف وضع القرارات واالختيار بُت البدائل ادلطروحة .ككل لكي يشارك ادل
 : إشكالية الدراسة:ثانياا 

إن البيئة القانونية والتشريعية بسبب تعدد القوانُت ومصادرىا مل تصل إىل مبتغاىا, 
, قانون قدميوخاصة يف التجربة الليبية حيث اعتمدت التشريعات اإلعبلمية يف ليبيا على 

ئق ال يستهان بو أمام حق احلصول على ادلعلومات, وذلك خوفا من حجب وىذا يشكل عا
 ادلعلومات وىذا خيلق مصدر قلق للمؤسسة اإلعبلمية يف االستناد إىل القانون .

كما أن ىناك قصور يف ادلؤسسات اليت يقع على عاتقها تعريف ادلواطن بالقانون 
ليت تتلخص يف محاية احلقوق واحلريات الذي ينظم مسائل احلياة, وتعريفو بوظيفة القانون ا

األساسية اليت ينظمها اإلعبلم يف التعبَت عن الرأي, وبيان األفعال والتصرفات ادلسموحة, 
, وتكريس االحًتام الطوعي للقانون ودلا كانت الغاية من  ادلسموحة أو ادلخالفة وعقوبتهاوغَت

 ,ربية, ووضع قواعد قانونية تتماشيوالع, وخاصة احمللية , اإلعبلمية النص على التشريعات
, واستقراره, واحلفاظ على كيانو, واإلعبلم بصفة عامة لبناء رلتمع ,وتتبلءم مع اإلعبلمي

 وأمنو, وخلق مواطن واع ملتزم بالقانون الذي يعترب أساس العدالة .
 :: منهج الدراسةثالثاا 

اليت تدخل يف نطاق من ادلعلوم أن موضوع التشريعات اإلعبلمية من ادلوضوعات 
القانون ادلختلفة, وإن الدراسة يف ىذا البحث سيعتمد الباحث فيها على ادلنهج ادلقارن الذي 

وخطورة ادلشكلة إىل حلول موضوعية وفقا ألسسها , ديكن من التعرف على جوانب مكونات
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يعات القانونية, وكذلك على ادلنهج التحليلي القانوين للحقائق اجلزئية يف نصوص التشر 
 الوطنية.

طار القانوين وسوف نقوم بتقسيم البحث إىل مبحثُت سندرس يف ادلبحث األول اإل
, وىف ادلبحث الثاين ندرس فيو األسس القانونية لضمان شلارسة ادلؤسسة والتشريعي لئلعبلم

 :اإلعبلمية احلق يف اإلعبلم وذلك على النحو التايل 
 المبحث األول

 والتشريعي لإلعالماإلطار القانوني 
ولة دستوريا لتنظيم التشريع ىو رلموعة من القوانُت والنصوص اليت تصدرىا جهة سل

, أو جزء منو, وهبذا فان التشريعات اإلعبلمية ىي القواعد والنصوص اليت اجملتمع ككل
 تصدرىا جهة سلولة دستوريا لتنظيم قطاع اإلعبلم .

وبوسائلو ادلتطورة اقوي أدوات االتصال العصرية اليت  ,ويعترب اإلعبلم بفلسفتو الواسعة
تعُت ادلواطن على معايشة عصره والتفاعل معو, ويؤدى اإلعبلم بوسائلو ادلنتشرة على نطاق 

, وعملية ,واسع دور كبَت يف طرح منجزات احلضارة والثقافة دبا ربمل من قيم سلتلفة علمية
والنفاذ بذلك إىل العقل والوجدان والتأثَت , اىَتومستويات اجلم, وتوصيلها إىل كافة قطاعات

 فيها.
وقررت الدول العربية القواعد القانونية فإطار رؤيتها اإلعبلمية للحق يف االتصال, 
واليت بينت على إن االتصال من احلسنات االجتماعية وادلنتجات الثقافية, وتبعا لذلك ينبغي 

نوين حىت يضمن التداول احلر وادلتوازن تنظيم حق الذين يتلقون ادلعلومات بإطار قا
 .(2)للمعلومات

واإلعبلم وىذه خصائصو ىو خليق بأن يوصف بأنو من أىم وسائل االتصال 
اجلماىَتي من خبلل وسائلو ادلختلفة اليت تعينو على ربقيق أىدافو, والقيام بوظائفو وأدواره 

 .(3)تقدديها للجمهور على أكمل وجو حُت يستوعب القيم وادلفاىيم العصرية ويتوىل
وبقدر ربقيق التوازن بُت احلرية اليت حيتاجها اإلنسان وبُت السلطة اليت ال غٌت عنها 

 بقدر ما يتحقق االزدىار للمجتمع والفرد, وىذا التوازن يتحقق من خبلل القانون والتشريع.
 رلموعة القواعد الدستورية التوجيهيةبلم ــــــــــانوين لئلعــــــار التشريعي والقـــــــــــــويقصد باإلط
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اخلاصة باإلعبلم والصحافة, واليت ترتب التزامات على السلطة يف مواجهة اإلعبلم وضعتها 
ية السلطة بنفسها, كما وضعت الضمانات حلسن تنفيذىا فضبل عن رلموعة قواعد قانون

انون أخر, ويتضمن أو يبدذلا بق, أو يغَتىا ,أو يلغيها, منظمة ديكن للمشرع أن خيالفها
واالمكانيات  ,اإلطار القانوين تنظيم عمل الصحافة وفق االحتياجات االجتماعية

 .(4)االقتصادية
ومن خبلل ىذا العرض سنقوم بتقسيم ىذا ادلبحث إىل مطلبُت سندرس يف ادلطلب 

القانونية األول القواعد القانونية اخلاصة بالتشريعات اإلعبلمية, وىف مطلب ثاين ادلبادئ 
 اخلاصة حبرية اإلعبلم  وادلطبوعات يف التشريع اللييب .

 المطلب األول: القواعد القانونية الخاصة بالتشريعات اإلعالمية:
إن التشريعات اإلعبلمية رلموعة من القواعد القانونية اليت تضع الضوابط العامة اليت 

عبلقات يف رلال اإلعبلم, وىذه  ربدد سلفا سلوك األفراد بصدد ما ديكن أن يقوم بينهم من
الضوابط قد تسعى إىل احلد من حريات األفراد أو تقييدىا يف حدود احلفاظ على حريات 

 وعلى ادلصلحة العامة . ,اآلخرين
وتأتى ىذه القواعد القانونية من خبلل النصوص اليت ترد يف الدساتَت وتتعلق حبرية 

نُت العقوبات فيما يتعلق بالعقوبات على إساءة وقوا, الصحافة واإلعبلم وقوانُت ادلطبوعات
 والشرف الصحفي ., النشر وذبرديو, ومواثيق أخبلقيات ادلهنة

وتستمد قوانُت اإلعبلم والصحافة أساسها من الدستور فهو الذي حيدد احلريات, 
وإال عد ذلك سلالفة , وبناء على ذلك ال تستطيع ىذه القوانُت مصادرة احلريات العامة

ومضمونو إال بقوانُت , ور كذلك فان النص الدستوري على احلريات ال يتحدد إطارهللدست
 والصحافة ., اإلعبلم

, وجيب أن تتعامل كل دول العامل مع وحريتو صار حق خالص للبشرية وإن اإلعبلم
, وسبلمتها الداخلية, وضروريات محايتها ومحاية أمنها, وضوابط قانونية ,اإلعبلم وفق معايَت

والتعبَت فهي قاعدة قانونية راسخة  ,جية ومحاية احلياة اخلاصة بالبشر, ومنها حرية الرأيار واخل
 .(5)يف فقو القانون الداخلي والدويل

 احل اجملتمع ذبرديو, وىذاـرم ماال يستلزم صـــــات ذبــــرع الغرض منو إيراد تشريعـــــــــــوإن ادلش
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واليت يعد الفرد  ,ليست مطلقة وإمنا ربددىا القوانُت القائمةيعٌت إن احلرية ادلعًتف هبا للفرد 
 إذا انتهكها مسئوال مدنيا وجنائيا .

وىف الواقع وبصفة عامة توجد أمناط من القوانُت األساسية اليت ذلا أثر على ادلمارسة 
اإلعبلمية وتعطى الشرعية للسلطات العمومية لكي تتدخل من أجل وضع حد لتجاوزات 

, والطبع وكل ,اإلعبلم, وىى يف رلموعها قواعد قانونية ربدد األحكام العامة للنشروسائل 
 الوسائل اجلماىَتية اليت تنتج وتوزع ادلعلومات عرب القنوات .

وإن القواعد القانونية قواعد يأسبر هبا سلوك األفراد يف اجملتمع بل يعتربىا البعض ملزمة 
فل السلطة العامة احًتام القواعد القانونية دبا لديها ذلم حبيث يستنكرون اخلروج عليها, وتك

من وسائل مادية لئلجبار واإللزام, وتعترب القوانُت من الضمانات الشرعية حلرية اإلعبلم, 
 وكانت بداية لتغيَت طبيعة التشريعات اإلعبلمية احلديثة على ادلستويات الوطنية .

ة اليت ربمى اإلعبلم وحريتو من تعسف وقانون اإلعبلم يشمل رلموعة القواعد القانوني
السلطات والتجاوزات ومجيع أشكال ادلعوقات اليت ديكن أن ربول دون التداول احلر 

 للمعلومات عرب القنوات ادلختلفة .
 ,والتوجو والًتفيو, وهتدف ادلؤسسة اإلعبلمية مهما اختلفت طبيعتها إىل األخبار

ربدده النصوص القانونية ادلنظمة لئلعبلم  , الذيسبكُت ادلواطن من حقو يف اإلعبلمو 
فالقواعد القانونية سبثل األىداف وادلصاحل اليت يتوخاىا ادلشرع لتحقيق شكل معُت من 

والسيطرة على شؤون الصحافة واإلعبلم, ودبوجبها يكون للمؤسسة , أشكال التنظيم
 اإلعبلمية إطار قانوين منظم ذلا .

ل ىدف سامي فيجب ازباذ تشريعات مبلئمة, وإن احلق يف اإلعبلم وىف االتصا
ووضع سياسات سليمة بُت سلتلف الدول لتحقيق ىذا اذلدف وأمهيتو, وذلك من اجل ربقيق 

 إعبلم  أكثر حرية وتوازن .
ر حرية الصحافة أو اإلعبلم وينذر أن ذبد دستورا أو قانونا من قوانُت العامل اآلن ينك

 دستور وآخر ., وان كانت النصوص زبتلف بُت صراحة
َتىا من وسائل وإن الدساتَت تنص على ادلبدأ األساسي اخلاص حبرية الصحافة وغ

 ا منــــات وغَتىـــــــــوعات وقوانُت العقوبــــــــــــ, وتًتك لقوانُت الصحافة وادلطبال اجلماىَتيــــــــاالتص
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 .(6)التشريعات تنظيم عمل ىذه الوسائل
القانونية الخاصة بحرية اإلعالم والمطبوعات في التشريع المطلب الثاني: المبادئ 

 :الليبي
 أورد ادلشرع اللييب أحكاما خاصة بادلطابع وادلطبوعات, فإن شلارسة ادلهنة اإلعبلمية يف

نة , ولكي تكون ذلا مكانة وقيمة, مقارنة بادلهن األخرى البد أن تكون مقًت ليبيا غَت مستقرة
 وعدم اخللط بُت السياسة واإلعبلم., ُتدبدى التطبيق الصحيح للقوان

, وموضوعية وطرح , وحيادوإن من مهمة اإلعبلمي نقل األخبار وادلعلومات بوضوح
وجهات النظر ادلتعددة, وادلسامهة إىل حد كبَت يف إقامة دولة الدديقراطية, والقانون, 

 وادلؤسسات واحًتام حقوق اإلنسان ونشر مبادئ العدل وادلساواة .
العمل يف الساحة الليبية على إصدار التشريعات والقوانُت دلواكبة تطور فيجب 

ووضع ميثاق شرف يضعو أصحاب ادلهنة ويلتزم بو كافة العاملُت بالقطاع , اإلعبلم
 اإلعبلمي.

فقد ورد يف القوانُت والتشريعات الليبية بعض النصوص القانونية اليت تتعلق بالصحف 
يف مواده القانونية قانون ادلطبوعات  م1972لسنة  76م وادلطبوعات حيث فصل قانون رق

 :يتحيث نص يف مواده على اآل
الصحافة والطباعة حرة لكل شخص احلق يف حرية التعبَت عن رأيو ويف إذاعة  :(1) المادة

ويف إطار مبادئ , اآلراء واألنباء دبختلف الوسائل وفقا للحق الدستوري ادلنظم هبذا القانون
 وأىدافو., مووقي ,اجملتمع
ال جيوز فرض الرقابة على الصحف قبل نشرىا, ويقصد بالرقابة يف حكم ىذه  :(2) المادة

ادلادة الرقابة ادلتمثلة يف شخص الرقيب الذي يتوىل مهمة الرقابة نيابة عن إدارة ادلطبوعات أو 
 أية جهة رقابة أخرى على الصحف قبل صدورىا.

كتابات والرسوم والصور وغَتىا شلا ىو مطبوع أو ادلطبوعات: ىي مجيع ال :(3) المادة
مرسوم أو مصور أو مسموع إذا كانت معدة لغرض التداول. وادلطبوعات الدورية: ىي اليت 

والكتب  ,واجملبلت ,وغَت اليومية, تصدر بصفة مستمرة يف مواعيد معروفة كالصحف اليومية
مستمرة لغرض عرضها على جهات الدورية. وادلطبوعات شبو الدورية: ىي اليت تصدر بصفة 
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وال تعرض مباشرة على اجلمهور. وادلطبعة: ىي كل , أو ادلعلومات ,معينة كمصادر لؤلنباء
أو الصور بقصد التداول. , أو الرسوم, آلة أو رلموعة آالت أو جهاز أعد لطبع األلفاظ

ها باجلدران أو ويقصد بكلمة التداول" بيع ادلطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاق
عرضها باحملبلت العامة أو أي عمل آخر جيعلها بوجو من الوجوه يف متناول اجلمهور. 
وادلكتبة ىي ادلؤسسة اليت تستهدف ذبارة ادلطبوعات دبختلف صورىا. ويقصد بعبارة الوزير 

 .(7)ادلختص وزير اإلعبلم أو من يقوم مقامو بقرار من رللس الوزراء
 المسائل المحظور طبعها في المواد التالية:ونص القانون على 

يسأل الكاتب ورئيس التحرير كفاعلُت أصليُت عن اجلرائم ادلرتكبة  -1 :(31) المادة
وال يسأل صاحب ادلطبوعة إذا كان شخصا طبيعيا أو شلثلو  -2بواسطة ادلطبوعات الدورية. 

تو جنائيا عن اجلرائم ادلذكورة القانوين إذا كان شخصا اعتباريا وكذا رئيس وأعضاء رللس إدار 
ورئيس وأعضاء رللس إدارهتا جنائيا إال إذا ثبت تدخلهم الفعلي يف اجلردية ادلرتبكة. غَت أهنم 

  وما قد حيكم بو من مصروفات., يعتربون مسئولُت بالتضامن مع رئيس التحرير والكاتب
طة ادلطبوعات غَت الدورية أو وتكون ادلسئولية اجلنائية بالنسبة للجرائم اليت ترتكب بواس -3

أو , شبو الدورية على الكاتب كفاعل أصلي وعلى الناشر كشريك فإذا مل يعرف الكاتب
 ,وادلكتبات ودور النشر, الناشر كانت ادلسئولية على الطابع. ويسأل أصحاب ادلطابع

 وما قد حيكم بو من مصروفات على مستخدميهم., بالتضامن عن احلقوق ادلدنية 
كل من ذم شخصا أو قدح فيو أو حقره باالسم أو باإلشارة اليت تدل عليو  :(32) ةالماد

عن طريق إحدى ادلطبوعات يعاقب دبقتضى قانون العقوبات ويسأل الكاتب وادلسئول عن 
ربريرىا كفاعلُت أصليُت عن ىذه اجلردية. وتقدمي الدليل على صحة ما نسب أو ذم بو ال 

 -1ن موجها إىل رلموع أفراد ادلؤسسات التالية أو ألي فرد فيها. يعفي من العقوبة إال إذا كا
جلان ومؤسبرات االرباد االشًتاكي العريب.  -2رللس الوزراء أو أية رلالس تشريعية أو تنفيذية. 

اإلدارات العامة  -5القوات ادلسلحة والشرطة.  -4اجملالس القضائية واحملاكم.  -3
ادلرشحُت  -8ادلكلفُت خبدمة عامة.  -7ادلوظفُت العامُت.  -6واجلمعيات ورلالس إداراهتا. 

أي فرد استطاع  -10الشهود يف موضوع شهاداهتم.  -9يف االنتخابات أثناء ترشيحهم. 
االستفادة غَت ادلشروعة من الدوائر الرمسية أو كان سببا يف حرمان غَته من احلقوق أو استغل 
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صة تضر بادلصلحة العامة. وال تقام دعاوى الذم أو ظرفا معينا يف الدوائر الرمسية دلصلحة خا
 القدح إال بناء على شكوى الطرف ادلتضرر.

إذا نشرت مطبوعة ربريضا موجها ضد سبلمة الدولة أو مبادئها األساسية أو  :(33) المادة
أو اإلخبلل باألمن  ,أو قلب نظام احلكم, ربريضا يرمي إىل الدعوة لتعطيل النظم األساسية

أو ادلعتقدات الدينية السليمة, تضبط ادلطبوعة بقرار من الوزير  ,والنظام أو اآلداب العامة
أو الصور موضوع ادلخالفة. وعلى الوزير , أو الرسوم, ادلختص األعداد ادلنشور فيها الكتابات

إجراء الضبط يفرج عن ادلختص عرض األمر على النيابة ادلختصة فورا, وإذا مل تقر النيابة 
األعداد ادلضبوطة أما إذا أقرت الضبط فعليها أن تعرض األمر خبلل أسبوع على األكثر 
على احملكمة ادلختصة وذلك لتأييد أمر الضبط أو إلغائو, وللمحكمة أن تقرر وقف ادلطبوعة 

أو وقفها  ,إىل حُت الفصل يف الدعوى, ويف حالة اإلدانة جيوز احلكم بإلغاء ترخيص ادلطبوعة
للمدة اليت يقررىا احلكم, ويف حالة عدم اإلدانة حيق لصاحب ادلطبوعة ادلطالبة بتعويض 

 عادل عما حلقو من أضرار.
 كما ورد في القانون عقوبات للمخالفين في المواد التالية :

, زبضع الدعاوى ادلتعلقة جبرائم ادلطبوعات لقانون اإلجراءات اجلنائية :(33) المادة
نيابة للصحافة تتوىل التحقيق يف ىذه اجلرائم, على أن تكون مباشرهتا التحقيق  وزبصص

, 28, 26, 25, 22, 18وإقامة الدعوى العمومية يف اجلرائم ادلنصوص عليها يف ادلواد 
من ىذا القانون بناء على إذن من الوزير ادلختص وذلك باإلضافة إىل إذن ادلتضرر  32, 29

فيها القانون ىذا اإلذن. ويتم الفصل يف جرائم ادلطبوعات على وجو يف احلاالت اليت يتطلب 
 السرعة.
كل من أراد أن يبيع أو يعرض للبيع يف زلل عام صحفا أو كتبا أو رلبلت أو  :(33) المادة

صورا أو رسوما أو غَتىا من ادلطبوعات جيب أن حيصل على ترخيص من مدير إدارة 
اإلعبلم بناء على طلب يقدمو يتضمن امسو ولقبو ومهنتو ادلطبوعات بعد موافقة وكيل وزارة 

وزلل إقامتو ودينح الًتخيص دلدة سنة وجيوز لصاحبو ذبديده قبل انتهاء ىذه ادلدة بشهر على 
األقل. ويشًتط يف صاحب احملل العام لبيع ادلطبوعات أن يكون ملما بالقراءة والكتابة 

وانُت أخرى. وكل سلالفة ألحكام ىذه ادلادة باإلضافة إىل الشروط اليت تنص عليها أية ق
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يعاقب مرتكبها باحلبس مدة ال تزيد على شهر أو بغرامة ال ذباوز مائة دينار فضبل عن 
 مصادرة ادلطبوعات مع جواز إغبلق احملل.

كل من باع أو وزع مطبوعة منع توزيعها يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة  :(33) المادة
مائيت دينار وال تزيد على سبعمائة دينار وذلك مع عدم اإلخبلل بأية وبغرامة ال تقل عن 

 عقوبة ينص عليها قانون آخر.
بان  م1972لسنة  76وصلد من خبلل استقراء نصوص ادلواد اخلاصة بالقانون رقم 

الدولة الليبية مل تعمل على تطبيق التوصيات ادلتعلقة بشكل مباشر حبرية التعبَت وكذلك حرية 
وركزت على نصوص ادلواد اليت كانت , واإلذاعة والتلفزيون وىو قصور تشريعي الصحافة

 تتعلق بقانون ادلطبوعات فقط .
 المبحث الثاني

 :األسس القانونية لضمان ممارسة المؤسسة اإلعالمية الحق في اإلعالم
والًتفيو وسبكُت ادلواطن من حقو يف , والتوجو, هتدف ادلؤسسة اإلعبلمية إىل األخبار

اإلعبلم اليت ربدده النصوص القانونية ادلنظمة لئلعبلم, فالسياسة التشريعية سبثل رلموعة 
القواعد واألىداف وادلصاحل اليت يتوخاىا ادلشرع لتحقيق شكل معُت من إشكال التنظيم 

 والسيطرة على اإلعبلم , ودبوجبها يكون لئلعبلم إطار قانوين منظم .
وقيود مقررة بالقانون تؤدى إىل الفوضى وإن القيود  وإن احلريات واحلقوق دون ضوابط

الكثَتة من الدولة تؤدى إىل االستبداد والظلم والتعدي على حقوق اإلنسان لذلك يلزم عمل 
 .(8)توازن بُت القاعدة القانونية واإلعبلم

إن ادلؤسسة اإلعبلمية باعتبارىا ىيئة إلنتاج الرسالة اإلعبلمية لتمكُت ادلواطن من 
وحق  ,وتنوعها, يف اإلعبلم تقوم على أساس قانوين يضمن ذلا ذلك من خبلل تعدديتهاحقو 

القائمُت باالتصال فيها من الوصول إىل مصادر اخلرب دون قيود قانونية لذلك وما تقوم ببثو 
 ونشره.

اجملتمع وللفرد  ودبا إن احلق يف اإلعبلم يرتبط ارتباطا وثيقا دبدى توفر احلرية يف
احلق يف تلقى ادلعلومات الصحيحة والكافية حول ادلوضوعات والقضايا واألحداث واجلماعة 

اجلارية زلليا وإقليميا ودوليا يف سلتلف رلاالت احلياة للوصول إىل احلقيقة, ألن من حق 
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, ورجال القانون بصورة حذرة األمور, لكل ذلك تعامل ادلختصون ادلواطن أن يعرف حقائق
 وعة وادلرئية .مع وسائل اإلعبلم ادلسم

وضغوطاهتا حيتاجون إىل ادلعرفة  ,ولكي يتمكن اإلعبلميون من مواجهة آثار العودلة
التامة بادلهنية اإلعبلمية  وبأصول احًتاف قانون أخبلقيات ادلهنة, األمر الذي يستلزم امتبلك 

وربدد ثقافة قانونية ودراسة معمقة للمواد القانونية اليت تنظم عمل اإلعبلم والصحافة ,
 تسمح ذلم بالتحرك يف حدودىا وذبنبهم سلاطر انتهاك القوانُت . الضوابط اليت

وعليو فبل خيضع الفرد يف شلارسة حرياتو إال القيود اليت يقررىا القانون فقط لضمان 
وادلصلحة  ,االعًتاف حبقوق الغَت وحرياتو واحًتامها  وربقيق ادلقتضيات العادلة للنظام العام

 جملتمع .ا العامة يف
ن ادلعلومات , وىذا احلق يشمل حرية البحث مأن لكل فرد احلق يف حرية التعبَتدبعٌت 

 ,و طباعة ولكنها زبضع لقيود معينةأ, ونقلها ,سواء كانت كتابة, عن أي نوع واستبلمها
 باالستناد إىل نصوص القانون اليت تكون ضرورية من أجل احًتام حقوق ومسعة اآلخرين,

 ن الوطٍت والنظام العام .ومحاية األم
وعليو سوف يتم تقسيم ادلبحث الثاين إىل مطلبُت ندرس يف ادلطلب األول حرية 
التعبَت عن الرأي وضوابطها القانونية, وىف ادلطلب الثاين ندرس ضمان شلارسة احلق يف 

 اإلعبلم وفق التشريعات العربية.
 :نونيةالمطلب األول: حرية التعبير عن الرأي وضوابطها القا

, فقد أولتها القوانُت والدساتَت ىي إحدى صور حرية الرأي والتعبَتإن حرية اإلعبلم 
وذلك إىل إبراز ضمان حرية اإلعبلم تقديرا ألمهيتو, فيجب النص يف القوانُت  أمهية خاصة,

وبناء عليو ال ديكن  والدساتَت اخلاصة بالدول نصوص وقواعد قانونية تنظم حرية اإلعبلم,
وللجميع احلق يف التعبَت عدا ما ينص عليو  ,احلق يف ادلعلومة إال دبقتضى القانون تقييد

 القانون صراحة .
وعليو فإن بعض احلريات العامة يقررىا القانون ويبيح للمشرع تنظيمها ,فيجوز 

أو , للمشرع وضع بعض القيود اليت تتعلق دبمارستها دون أن يصل ذلك إىل حد انتهاكها
وأن , ص صراحة على ضوابط حلرية اإلعبلمصلد بعض التشريعات العربية تن مصادرهتا كما
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, دلا يف ذلك من محاية ووقاية من ادلس وواجبات اإلعبلمي دبوجب القانون ,ربدد التزامات
ومحاية مصادر ادلعلومات, واجملاالت اليت  باحلريات واحلقوق األساسية ادلنصوص عليها قانونا,

 حيددىا القانون بدقة .
فالدستور  , والقانون,م أساسي يتمثل يف احًتام الدستورال جدال يف أن لكل فرد التزا

القيود الواجب االلتزام و  ,ريات الواجب إتباعها ويضع احلدود, واألصول للحيرسم القواعد
, أما القانون فانو يضع نظاما لتطبيق تلك احلقوق واحلريات وكيفية شلارستها, ومن مث فإن هبا

, والتعبَت جيب أن تكون متفقة مع القانون حىت ال يقع الشخص ربت طائلة الرأيحرية 
فلذا اشًتطت كل اتفاقيات حقوق اإلنسان أن تكون القيود ادلفروضة على , ادلساءلة القانونية

 .(9)ىذه احلرية واردة يف القانون النافذ داخل الدولة ادلعنية
اإلنسان وأساس للنظام الدديقراطي ألي  ن حرية الرأي والتعبَت واحدة من أىم حقوقإ

دولة من دول العامل وىذا واضح من خبلل النص عليو يف ميثاق األمم ادلتحدة اليت تعتد من 
ادلنظمات الدولية العادلية إذ اقًتنت حرية الرأي, والتعبَت دبقاصد األمم ادلتحدة ومنها حفظ 

ن كانت ىذه احلرية قد إرية, وأمهيتها و األمن والسلم الدوليُت وىذا يدل على عادلية ىذه احل
تقيد بعض الضوابط واإلجراءات والقيود لغرض تنظيم استخدامها وحفاظا على النظام 

 ., والصحة العامة, والنظام العام, وحقوق الغَت وغَتىاطٍت, واآلداب أو األخبلق العامةالو 
دة, وسلتلفة يف ن ىذه احلرية مازالت تنتهك, واألسباب عديإوبالرغم شلا تقدم ف

, والتخلف, معطياهتا من مكان إىل آخر ,فمثبل يف الدول النامية إذ ترزح ربت خطوط الفقر
مع دول العامل  , وحرياتو آخر اىتماماهتا حرية الرأي والتعبَت, بادلقارنة ومحاية حقوق اإلنسان

االت احلياة إذ هتتم بكل رل ,لتكنولوجي, والتطور اتقدم اليت سبتلك كل أسرار التقدمادل
, ومن رلمل اىتمامها بالفرد شلا يهدد للحاجات وربل الكثَت من ادلشاكل  وشؤوهنا ملبية

 .خصوصيتو ويعطي احلق للدولة يف مراقبتو دبا وصلت إليو من تقدم تكنولوجي كبَت
وعلى أي حال ورغم كل التحديات اليت تواجو حرية الرأي, والتعبَت باعتبارىا حق من 

 ,شلكن من الضمانات القانونية ذلا ن الزال اجملتمع الدويل حياول توفَت أكرب قدرحقوق اإلنسا
 . لذا يتوجب تشجيع ىذه احلرية ومحايتها من خبلل إعطاء فرصة أكرب دلمارستها

 ية. ولكنــــوادلعاىدات الدول, ول لكل فرد دبوجب الدساتَتـــــحق مكفحرية التعبَت ىي 
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ال  ,بفكرة "حرية التعبَت" وإىل أي مدى ىي قضية مشروعة يف اعتقادي ىناك غموض يلتف
ولكن بنظرة بسيطة عن , وربميها, لقوانُت اليت تأسس حلرية التعبَتحد خيتلف على أمهية اأ

ورغبات كل شعب, لو , ن القوانُت ما ىي إال أداة لتشريع ميولأماىية القانون سنجد 
 ضمان الوحيد للحرية. حصلنا على قوانُت ملزمة فهذا ليس بالضرورة ال

أليس من حق كل  ,سبيل الشعوب العربية إىل وضع اسم شخصنو كحدود لتلك احلرية
األطر السياسية لغلق باب حىت وان كانت مغايرة للتيار العام؟ وىناك  فرد مناقشة أفكاره

نو زعزعة لؤلمن العام, أ, مثل وصف أي منشورات أو آراء رافضة حلدث على احلريات
 .على النظاموانقبلب 

خر وتقبل اختبلف اآل, حرية التعبَت ال ديكن أن تكفل يف رلتمعات ال تؤمن بالتعددية
وكذلك تفسَتات دينية , فقط إىل احلفاظ على من يف احلكم ويف ظل قوانُت متعددة هتدف

تدعو إىل تقديس الكهنوت وكل من يرتدي عمامة أي دين. جيب أن ضلذر من الوقوع يف 
وبُت ربويل تلك األسس  , التعبَت كأدوات لتنظيم ىذا احلق أسس حرية شرك اخللط بُت

 . كأدوات حلماية مؤسسات أشخاص ونظم
 المطلب الثاني: ضمان ممارسة الحق في اإلعالم وفق التشريعات العربية:

واحلريات  ,وحرية اإلعبلم ترتبط دبكانة حقوق اإلنسان, إن مكانة احلق يف اإلعبلم
فقد تبلورت مع استقبلل  ,ة متداولة يف معظم الدول العربيةاألساسية يف الدستور وىى وضعي

اليت وقد تطورت ىذه ادلكانة بفضل التعديبلت  ,بعض الدول ووضع دساتَت خاصة هبا
و يف يف اجلزائر وتعديل م1989وكان من  أبرزىا دستور , أدخلت على الدساتَت العربية

 يف ادلغرب . م2011ور ودست ,م2008
 ,وإن النظام الدستوري يف الدول العربية كرس نظاما قانونيا خاصا باحلقوق واحلريات

مهم بالنسبة الستقرار ادلبادئ الدديقراطية وكإطار حاكم للعملية اإلعبلمية اليت  ءوىو شي
ات السيادة وألمهية حرية التعبَت عن الرأي أصبحت كل الدول ذ, تعترب حرية التعبَت جوىرىا

 تفرد مواد حلريات الرأي والتعبَت يف دساتَتىا .
ن احلق يف حبيث يضم م2004كما أكد ذلك ادليثاق العريب حلقوق اإلنسان لسنة 

وتلقيها ونقلها لآلخرين , واألفكار,  وكذلك احلق يف استقاء األنباء ,اإلعبلم وحرية التعبَت
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مجيع الدول العربية ال ذبيز الدخول حىت  ,ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية ,بأي وسيلة
 للمطبوعات دون رقابة مسبقة .

يف دستور مصر يف  وتنص أغلب الدساتَت العربية على حرية الرأي وورد ىذا النص
وتونس  48كذلك السودان م   ,36والكويت يف ادلادة  ,13ولبنان يف م ,48و 47ادلادة  

 ,يف حدود القانون ,ىذه ادلواد بعبارات مقيدة مثلقت أحل ,غَت إن ىذه القوانُت غالبا ,8م 
ونصت القوانُت العربية على  ,أو بالشروط اليت حيددىا القانون ,ودبا يتفق مع القانون

 .(10)احلكومات أن تفرض رقابة سياسية على وسائل االتصال ومن بينها الصحافة
ستور كقوانُت وىناك قوانُت عربية نصت على أن تكون حرية اإلعبلم يف صلب الد

تنظيم الصحافة رقم  كما يف مجهورية مصر العربية فقد اعتمدت قانون  ,ادلطبوعات والصحافة
 ,م1971يف الدساتَت ادلصرية كدستور  الرأي, وكذلك وضعت حرية م1996لستة  96

 يف شان ارباد اإلذاعة والتلفزيون . م1979لسنة  13وكذلك قانون رقم 
خر ومن آيت تنظم وسائل اإلعبلم زبتلف من بلد إىل وإن التشريعات اإلعبلمية ال

وقوانُت  ,وىكذا فإهنا تعترب قوانُت حرية من جهة ,مرحلة إىل مرحلة أخري يف بلد واحد 
, ةأو موزعة على نصوص سلتلف, وسائل اإلعبلم من جهة ثانية سواء كانت يف قوانُت مستقلة

 اإلعبلمية العربية .ىي الشكل الغالب ادلتعارف عليو يف التشريعات 
, بية األكادديية إىل حقوق اإلعبلموأشارت دراسات كثَتة على مستوى اجلامعات العر 

والوضع , منها حول احلق يف الوصول إىل ادلعلومات ,مدى ارتباطها القانوين والدستوريو 
واحلق  ,وااللتزام بالقوانُت يف رلال الصحافة, وركزت الدراسات على حرية التعبَت ,الدستوري

وضرورة أن يكون اإلعبلم زلايدا وموضوعيا بعيد عن التحيز واألىواء  ,يف ادللكية الفكرية
 .(11)واألغراض بشخصية للقائمُت عليو

فهناك قلة قليلة من الدول العربية  ,وىف رلال فرض القيود على التدفق احلر للمعلومات
ليو ادلبادئ العامة اليت تتضمنها سبتلك قوانُت خاصة حبرية اإلعبلم إال يف حدود ما تنص ع

 الدساتَت يف تقنُت حرية اإلعبلم اليت توفر ضمانات ذلا .
وكذلك احلال يف قطر حيث وردت يف القوانُت والتشريعات اإلعبلمية بعض النصوص 

 وكذلك ,بلميــــــوغَتىا من العمل اإلع, دار الصحفـــــــــرق إصـــــاليت تقنن عمل الصحفيُت وط
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 يف ليبيا فقد حددت قانون خاص بادلطبوعات . احلال
ام القانوين ال تتعلق مباشرة بالنظ ,وقد صدرت رلموعة من القوانُت للدول العربية

نًتنت كوسيلة إعبلم واتصال بقدر ما  ومل هتتم ىذه القوانُت باإل ,للصحافة االلكًتونية
 .وربديد العقوبات اليت تطاذلا  ,اىتمت دبا يرتكب عربه من جرائم

اخلاص  م2004لسنة  15فعلى سبيل ادلثال ال احلصر صلد القانون ادلصري رقم 
 م2006لسنة  2وقانون اإلمارات العربية ادلتحدة القانون االربادي رقم  ,بالتوقيع االلكًتوين

ومل تضع , تنًتنجبرائم اإلفنجد ان ىذه القوانُت اىتمت  ,بشان جرائم تقنية ادلعلومات
 قوانُت تنظم الصحافة االلكًتونية .
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  :الخاتمة
حيث يعد قانون  ,يرتبط اإلعبلم بالقانون بشكل متُت ال سيما مع فروع القانون العام

إضافة ,كما تكفل كافة الدساتَت احلريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبَت   ,اإلعبلم أحدىا
ومحاية الصاحل , واجملتمع من جهة, إىل تنظيم العبلقة بُت وسائل اإلعبلمإىل أن القوانُت ترمى 

 العام من أي ذباوز للحرية من جهة ثانية .  
وقيود مقررة بالقانون تؤدى إىل الفوضى وأن , وان احلريات واحلقوق دون ضوابط

سان لذلك والتعدي على حقوق اإلن, والظلم, القيود الكثَتة من الدولة تؤدى إىل االستبداد
 يلزم عمل توازن بُت القاعدة القانونية واإلعبلم .

عنها  غٌت وبُت السلطة اليت ال, وبقدر ربقيق التوازن بُت احلرية اليت حيتاجها اإلنسان
 والتشريع. بقدر ما يتحقق االزدىار للمجتمع والفرد, وىذا التوازن يتحقق من خبلل القانون

بوسائلو ادلتطورة أقوى أدوات االتصال العصرية اليت و , ويعترب اإلعبلم بفلسفتو الواسعة
والتفاعل معو, ويؤدى اإلعبلم بوسائلو ادلنتشرة على نطاق , تعُت ادلواطن على معايشة عصره

 ,وعملية, واسع دور كبَت يف طرح منجزات احلضارة والثقافة دبا ربمل من قيم سلتلفة علمية
اجلماىَت والنفاذ بذلك إىل العقل والوجدان والتأثَت ومستويات , وتوصيلها إىل كافة قطاعات

 :يتومن خبلل البحث عن موضوع التشريعات اإلعبلمية نورد اآل فيها.
 :: النتائج التي توصل إليها الباحثأولا 
إن اجملال اإلعبلمي لكي ديارس وظيفتو على أمت وجو جيب أن يقًتن حبرية إعبلمية تعطى  -1

 ,اإلعبلمي وخاصة بعد ظهور القوانُت والتشريعات اليت نادت هبا احلريةمعٌت دلمارسة العمل 
حيث تضمنت ىذه التشريعات اإلعبلمية بعض احلقوق والقوانُت اليت من شاهنا أن ربمى 
العمل اإلعبلمي وتدفعو إىل شلارسة عملو يف اإلطار ادلسموح بو وال تقتصر على سن القوانُت 

 ارسة  الفعلية على ارض الواقع .وتبقى حرب على ورق وإمنا ادلم
إن األنظمة القانونية للمؤسسات اإلعبلمية يف معظم الدول العربية على سبيل ادلثال  -2

 .ووكالة األنباء حكرا على الدولة  ,والتلفزيون ,ذبعل اإلذاعة
وذلك من خبلل عدم وجود  ,تأدية ادلؤسسة اإلعبلمية احلق يف اإلعبلم يف إطار قانوين -3

 وعوائق قانونية . قيود
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ومل صلد أن  ,إن ادلشرع اللييب كرس نصوص دلواد قانونية تتعلق بقانون ادلطبوعات وادلطابع -4
والتدفق احلر للمعلومات وفق شروط وقيود  ,القانون يشَت إىل حرية التعبَت واإلذاعة والتلفزيون

 قانونية . 
 :: التوصياتثانياا 

 ,وتفعيل ذلك من خبلل ازباذ تشريعات مبلئمة ,ضرورة وجود وكاالت أنباء وطنية -1
والنص  ,ووضع سياسات سليمة بُت سلتلف الدول لتحقيق اذلدف ولتحقيق إعبلم أكثر حرية

 واحلق يف االتصال ., اخلية على أمهية احلق يف اإلعبلميف القوانُت الد
نوع, ي أ, والبحث عن ادلعلومات أو األفكار من من حق كل فرد حرية التعبَت -2

باألمن الوطٍت وعدم اإلخبلل  واستبلمها بشرط االلتزام بالقوانُت ادلنظمة للمؤسسة اإلعبلمية,
واحًتام الشخصية اإلنسانية ومقتضيات  ,واحًتام حقوق ومسعة اآلخرين ,والنظام العام

 السياسة اخلارجية والدفاع الوطٍت . 
 حقو يف اإلعبلم . تأكيد دور ادلؤسسة اإلعبلمية من سبكُت ادلواطن من -3
 وعدم اخللط  بُت السياسة واإلعبلم ., التطبيق الصحيح للقوانُت -4
يف ليبيا اإلشارة إىل  القانونيُتنبغي على أصحاب االختصاص سواء اإلعبلميُت أو ي -5

 وعدم اقتصاره على ادلطبوعات فقط.  ,معاجلة سن القوانُت والتشريعات اخلاصة باإلعبلم 
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 :والتعليقات مشالهوا
, دار النهضة العربية ,دراسة مقارنة بُت القانون والشريعة اإلسبلمية ,حرية الصحافة ,حسُت قايد -1

 . 3ص ,م1994 ,القاىرة
 ,م2001 ,مركز جامعة القاىرة للتعليم ادلفتوح ,اإلعبلم الدويل ,راسم اجلمال ,عواطف عبدا لرمحن -2

 . 252ص
 ,دار الفجر للنشر والتوزيع ,السياسي والرأي العام ودراسة يف ترتيب األولوياتاإلعبلم  ,عزيزة عبده -3

 . 38ص ,1ط , القاىرة,النزىة اجلديدة
 .91ص ,م2000 ,مركز جامعة القاىرة ,التشريعات اإلعبلمية ,ليلى عبدا جمليد -4
 .61-60ص ص  ,م2012 ,اإلسكندرية ,قانون اإلعبلم الدويل ,منتصر سعيد محودة -5
 . 91ص  ,, مرجع سابقليلى عبدا جمليد -6
 اخلاص بادلطبوعات . م1972لسنة  6القانون اللييب  -7
 . 64ص  ,مرجع سابق ,منتصر سعيد محودة -8
حرية الرأي والتعبَت يف ضوء االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والشريعة اإلسبلمية  ,خالد فهمي -9

 . 28-27 ص , صم2009 ,اإلسكندرية الفكر اجلامعي,, دار والتعبَتوجرائم حرية الرأي 
 .98ص  ,مرجع سابق ,ليلى عبدا جمليد -10
 . 58ص  ,مرجع سابق ,عزيزة عبده -11
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 الضوابط التشريعية لإلعالو اجلديد وتطبيقاته

 يف التشريع املصري واألردىي والكوييت 
 

  يشعبان محمود محمد الهوار  د.                                                                     
           سرت/ جامعة لقانوفاكلية                                                                                 

 
 مقدمـــة

 موضوع البحث وأهميته: 
اليت يعيشها العادل يف الوقت الراىن قسم القطاع واؼبعلومات االتصاؿ  ثورة إف

 يتمثل يف اإلعبلـ التقليدي الذي يضم الصحف، واجملبلتاإلعبلمي إذل ؾبالُت، اجملاؿ األوؿ 
 واجملاؿ الثاين وىو اإلعبلـ اعبديد الذي يقـو على تدفق اؼبعلومات عرب ،واإلذاعة والتلفزيوف

 الوطن يف اإلعبلـ تشريعات كل شبكة االنًتنت واؽباتف اعبواؿ، وىذه الثورة أكدت على أف
 التنظيم عن االستغناء ديكن ال وأصبح  ،اإلعبلـ وصناعة تطوير أماـ عقبة أصبحت العريب

 ضبايتها جيب وعامة ؾبتمعية، وفردية حاجات اإلعبلـ خاصة وأف ىناؾ لوسائل القانوين
 .(1)واالتصاؿ اإلعبلـ صناعة تطوير يف اإلعبلـ، وتسهم حرية القوانُت تكفل بواسطة

باعتباره بوابة اؼبعرفة، والتنوير يف كل اجملتمعات الدولية ويلعب اإلعبلـ دورًا ىامًا  
حبقوؽ األفراد ، واجملتمع من خبلؿ ما يقـو بو من نقل اؼبعلومات، أو األفكار سواء سبثلت يف 
البث عرب التلفاز، أو اؼبذياع، أو شبكات اؼبعلومات، أو ما ينشر يف الصحف، والكتب 

االجتماعي، وتطور وسائلها  ومع الدور الذي تلعبو مواقع التواصل ،(2)وغَتىا من اؼبطبوعات
، أو عرب زبصيص قانوف لئلعبلـ اإللكًتوين أصبحت ىناؾ ضرورة ملحَّة لتنظيم ىذه اؼبواقع

 ، والنشر الورقي .إدماجو ضمن قانوف الطباعة
 إشكاليات البحث:  

موضوع ىذا البحث من اؼبوضوعات اؽبامة اليت تثَت جوانب، وإشكاليات قانونية 
 التشريع يف اإلنًتنت جبرائم الفراغ  التشريعي لبعض اعبرائم اؼبتعلقةعديدة خاصة يف ظل 

، السبونتيجة لذلك أثَتت ؾبموعة من القضايا تتمثل يف  اغبارل، يف الوقت اؼبصري، واللييب
 والقذؼ والتشهَت عرب شبكة اإلنًتنت، واؼبساس حبرمة اغبياة اػباصة عرب شبكة اإلنًتنت،



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقسه ملؤمتر العلني األول ا  

 

    573    
 

حاوؿ اغبكم فيها حيث ال جردية وال عقوبة إال بنص وفقًا ؼببدأ وغَتىا أماـ القضاء الذي 
 .(3)الشرعية وىو مبدأ كرستو اؼبواثيق الدولية

 العشرين القرف من األخَت العقد يف نشأتو منذ اعبديد اإلعبلـ أف فيو شك وفبا ال 
فإف التقليدية، ومن مث  اإلعبلـ وسائل على فرضاً  فرضها اليت من التحديات شكل كثَتاً 

الضوابط التشريعية لئلعبلـ اعبديد وفبارساتو، وتسليط  حبث تنصب على الدراسة مشكلة
الضوء على التشريعات اؼبتعلقة باإلعبلـ اإللكًتوين حيث يطرح البحث عدة تساؤالت حوؿ 
مفهـو اإلعبلـ بشكل عاـ، وما ىو اإلعبلـ اعبديد، وخصائصو، وظباتو اليت سبيزه عن 

وما ىو موقف التشريعات العربية من تقنُت اإلعبلـ اإللكًتوين خاصة يف  اإلعبلـ التقليدي؟
التشريع اؼبصري، واألردين، والكوييت ؟ وما ىي اؼبشكبلت القانونية اؼبًتتبة على اإلعبلـ 
اعبديد وتطبيقاتو ؟ وىل اإلعبلـ اعبديد يف حاجة إذل تنظيم قانوين خاص ؟ واإلجابة على 

 البحث . ىذه األسئلة سبثل موضوع 
 -نتناوؿ موضوع البحث من خبلؿ عدة مباحث وذلك على النحو التارل: -:خطة البحث

 خصائص وظبات اإلعبلـ اعبديد . -اؼببحث األوؿ:
 موقف التشريعات العربية من تقنُت اإلعبلـ اإللكًتوين . -اؼببحث الثاين:
 د وتطبيقاتو .اؼبشكبلت القانونية اؼبًتتبة على اإلعبلـ اعبدي -:اؼببحث الثالث

مث اػباسبة اليت سنعرض فيها أىم النتائج ، واؼبقًتحات اليت مت التوصل إليها من خبلؿ 
 دراسة ىذا اؼبوضوع .

 المبحث األول
 خصائص وسمات اإلعالم الجديد

نتناوؿ يف ىذا اؼببحث مفهـو اإلعبلـ بشكل عاـ، وخصائص، وظبات اإلعبلـ 
 -النحو التارل:اعبديد وذلك من خبلؿ مطلبُت على 

 المطلب األول
 مفهوم اإلعالم بشكل عام

اإلعبلـ يف اللغة: مصدر الفعل الرباعي أعلَم، يقاؿ: أعَلَم يُعِلُم إعبلماً. وأعلمُتو 
باألمر: أبلغتو إياه، وأطلعتو عليو، جاء يف لغة العرب: )استعلم رل خرب فبلف وأعلمنيو حىت 
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ىو يشَت إذل حصوؿ حقيقة العلم، أي معرفتو  ،(4)ه(أعلمو، واستعَلَمٍت اػبرب فأعلمتو إيا
 ياه. أوصلتهم إذلاللمستعلم وىو اؼبتلقي، وجاء اإلعبلـ دبعٌت التبليغ يقاؿ بلغت القـو ببلًغا 

اإلسبلـ إذل مصادر يف القرآف الكرمي وىف آيات قرآنية تدعو إذل  اؼبطلوب. ويستند اإلعبلـ يف
الَِّذيَن  َوَلَقْد َوصَّْلَنا ؽَبُُم اْلَقْوَؿ َلَعلَُّهْم يَػَتذَكَُّروفَ "ببلغ الناس واببلغهم هبذا الدين يقوؿ تعاذل: 

"يَا أَيػَُّها  والببلغ ما يبلغك ويصلك قاؿ تعاذل: ،(5)"َناُىُم اْلِكَتاَب ِمن قَػْبِلِو ُىم بِِو يُػْؤِمُنوفَ آتَػيػْ 
َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنَُت بَِأفَّ   ِإذَل اللَِّو بِِإْذنِِو َوِسرَاًجا مُِّنَتًا َوَداِعًيا النَّيبُّ ِإنَّا أَْرَسْلَناَؾ َشاِىًدا َوُمَبشِّرًا َونَِذيرًا

َذا َببَلٌغ لِّلنَّاِس َولُِينَذُروا بِِو (6) "ؽَبُم مَِّن اللَِّو َفْضبًل َكِبَتًا َا ُىَو إِلٌََٰو . وقاؿ تعاذل: ىََٰ َولِيَػْعَلُموا أَّنَّ
بلغوا عٌت ولو "، وجاء يف األثر عن النيب صلى اهلل عليو وسلم (7)َواِحٌد َولَِيذَّكََّر أُوُلو اأْلَْلَبابِ 

. (8)"آية وحدثوا عن بٌت إسرائيل وال حرج ومن كذب علي متعمًدا فليتبوأ مقعده من النار
خلى أحدىم عن اآلخر فاألوؿ يعترب وسيلة لنقل ونشر فاإلعبلـ واإلسبلـ متبلزماف وال يت
 .(9)الثاين إذل كل شعوب األرض قاطبة

: تباينت آراء العلماء واؼبفكرين يف تعريفهم لئلعبلـ حيث تأثر  (10)أما يف االصطبلح
كل عادل دبجاؿ علمو ونذكر البعض من ىذه التعريفات: حيث يعرؼ اإلعبلـ بأنو ) العملية 

نقل األفكار العصرية يف ؾبتمع معُت ونشرىا بُت اعبماىَت على نطاؽ واسع(.  اليت ديكن هبا
واإلعبلـ أيضًا ىو ) تزويد الناس باألخبار الصحيحة، واؼبعلومات السليمة، واغبقائق الثابتة 
اليت تساعدىم على تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة من اؼبشكبلت حبيث 

ًا موضوعيًا يف عقلية اعبماىَت، واذباىاهتم، وميوؽبم (، وىف تعريف آخر: يعرب ىذا الرأي تعبَت 
اإلعبلـ ىو )نقل اؼبعلومة بواسطة اإلشارة أو العبلمة اليت من شأهنا أف توصل اؼبعلومة فبا 
ربقق وظيفتها وىي انتقاؿ اؼبعرفة بُت الناس(. كما يرى ـبتصوف آخروف يف علم اإلعبلـ أف 

ر ويعٍت نقل اؼبعلومات بوسائل ربمل للناس ىذه اؼبعلومات واغبقائق اإلعبلـ ىو )اإلخبا
واإلخبار(، واإلعبلـ يقارب مصطلح االتصاؿ الذى يعٍت نقل معلومات من أجل نشرىا 

، وحيث إف اإلعبلـ من وظائفو االتصاؿ فإف أي وسيلو (11)وذيوعها عن طريق اؼبشاركة
 اإلعبلـ االتصاؿ اإلعبلمي . اتصاؿ تكوف إعبلـ وبعضهم اقًتح تسمية وسائل

ومن خبلؿ التعريفات السابقة فإف نشر واقعة القذؼ إذل أكثر من شخص دل يكن  
حاضرًا وقت وقوع الفعل ىو إعبلـ عنها وىذا ما قصده اؼبشرع اعبنائي دبفهـو االعبلـ أي 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya52.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya46.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya47.html
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وىو ما سوؼ دبعٌت أوضح ىو إخبار الغَت بالواقعة من قبل اعباين بقصد التشهَت باجملٌت عليو 
نتناولو يف اؼببحث الثاين باعتبار ىذه اعبردية من اؼبشكبلت القانونية اليت تعترب نتيجة ؼبمارسة 

 اإلعبلـ اعبديد بطريقة سيئة . 
 المطلب الثاني

 خصائص وسمات اإلعالم  الجديد
 اإلعبلـ : يطلق على اإلعبلـ اعبديد العديد من اؼبسميات واؼبصطلحات ومنها

اإلعبلـ التفاعلي، إعبلـ اؼبعلومات، إعبلـ الوسائط اؼبتعددة، وتعددت وسائل الرقمي، 
اإلعبلـ اعبديد وأدواتو، ومن ىذه الوسائل احملطات التلفزيونية التفاعلية، والكابل الرقمي، 
 ومنتديات اغبوار، واؼبدونات، واؼبواقع الشخصية واؼبؤسساتية والتجارية، ومواقع الشبكات

 الشبكة، اإلذاعة مواقع عرب الصحفي النشر خدمات : اإللكًتونية صحافةالاالجتماعية، 
وؾبموعات  اإللكًتونية التليفزيونية القنوات اإلنًتنت، على اغبي البث خدمات اإللكًتونية،

 التواصل قنوات (Facebook) التويًت، خدمات الرسائل النصية والوسائط اؼبتعددة،
 اؽباتف احملموؿ، على اؽباتف على اغبي البث وتشمل اعبواؿ اؽباتف خدمات االجتماعي، 

MMS ، لرسائSMS   وغَتىا، ويتميز اإلعبلـ اعبديد بالعديد من اػبصائص ومنها  ،
حيث تكوف فبارسة االتصاؿ ثنائية االذباه وتبادلية ، ويكوف ىناؾ حوار  تتمثل يف التفاعلية 

وىي إمكانية التفاعل مع العملية االتصالية يف الوقت   بُت الطرفُت، كما يتميز بالبلتزامنية
كاف مستقببًل أو مرسبًل، وكذا اؼبشاركة واالنتشار حيث يتيح اإلعبلـ    اؼبناسب للفرد، سواءً 

اعبديد لكل شخص ديتلك أدوات بسيطة أف يكوف ناشراً يرسل رسالتو إذل اآلخرين، أضف 
ب اؼبتنقل، وحاسب اإلنًتنت، واؽباتف اعبواؿ، اليت اغبركة واؼبرونة اليت تتمثل اغباس إذل ذلك 

تتخطى حواجز الزماف، واؼبكاف، والرقابة، ويف اإلعبلـ اعبديد يتم استخداـ كل   تتخطى
وسائل االتصاؿ، مثل والصوت، والصورة الثابتة، والصورة اؼبتحركة، والنصوص وغَتىا، 

اختيار احملتوى، والتفاعل معو، فإنو  واؼبتلقي يف وسائل اإلعبلـ اعبديد يقـو بعمل فاعل يف
يتميز بدرجة عالية من االنتباه والًتكيز، خببلؼ التعرض لوسائل اإلعبلـ التقليدي الذي 
يكوف عادًة سلبيًا وسطحياً، كما يسهل على اؼبتلقي زبرين وحفظ الرسائل االتصالية، 

ىناؾ عبلقة بُت  وال ننكر أف ،واسًتجاعها، كجزء من قدرات وخصائص الوسيلة بذاهتا
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اإلعبلـ التقليدي واإلعبلـ اعبديد، فبعض وسائل اإلعبلـ التقليدي أخذت تعيد تكوين 
نفسها، وتعيد بناء ذاهتا، لتندمج يف اإلعبلـ اعبديد، وتكوف جزءًا منو، وال دينع ذؾ من 

سائل اؼبنافسة بينهما، وعلى الرغم من ذلك ىناؾ أرقاـ مؤكدة حوؿ اكبسار عدد اؼبتابعُت لو 
اإلعبلـ التقليدي، وازدياد مستخدمي اإلعبلـ اعبديد خاصة يف اجملاؿ الصحفي، فالصحافة 
اإللكًتونية تتميز عن الصحيفة الورقية التقليدية حيث يتم ذبديدىا وربديثها طواؿ 

، ومقاالهتا مصحوبة بروابط تنقل اؼبتلقي إذل أخبار سابقة ذات صلة، أو مقاالت أخرى  اليـو
 . (12)قاؿلكاتب اؼب

ومن مث كاف تقنُت اإلعبلـ اإللكًتوين أمر ضروري وىو ما اذبهت إليو التشريعات 
 العربية يف اآلونة األخَتة، وىو ما سوؼ نتناولو يف اؼببحث الثاين.

 المبحث الثاني
 موقف التشريعات العربية من تقنين اإلعالم اإللكتروني

حيتوى على األحداث اعبارية سواء اإلعبلـ اإللكًتوين: ىو منشور إلكًتوين دوري 
اؼبرتبطة دبوضوعات عامة، أو دبوضوعات ذات طبيعة خاصة، ويتم قراءهتا من خبلؿ جهاز  

وىناؾ جهود وَّناذج لبعض الدوؿ ، (13)كمبيوتر وغالبًا ما تكوف متاحة عرب شبكة اإلنًتنت
ا وما عليها من قيود العربية وؿباوالت منها لتقنُت اإلعبلـ اإللكًتوين، ونتناوؽبا دبا ؽب

 -وانتقادات، وذلك من خبلؿ عدة مطالب على النحو التارل:
 المطلب األول

 من تقنين اإلعالم اإللكتروني موقف المشرع المصري
ىناؾ جهوًدا كثَتة، بُِذَلت من اؼبشرع اؼبصري، من أجل النصِّ دستوريِّا على تقنُت 

اعبهود إذل الدور الذي لعبو االرباد العريب اإلعبلـ اإللكًتوين، ويرجع الفضل يف ىذه 
ـ قبل الثورة، حيث شدَّد االرباد على وضع 2010ة اإللكًتونية منذ مارس عاـ للصحاف

ميثاؽ شرؼ مهٍت للعاملُت يف ؾباؿ اإلعبلـ اإللكًتوين على الصعيد العريب، وضمنهم 
والدور الذي لعبتو  الصحفيوف اإللكًتونيوف اؼبصريوف، وديكن أف نضيف إذل تلك اعبهود

ـ. فهذه اعبهود ساعدت على ضرورة إدراج 2011حفيُت اإللكًتونيُت منذ عاـ نقابة الص
تنظيم النشر اإللكًتوين يف منت النص الدستوري، وبعضها أسهم أيًضا يف وضع األفكار 
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وقد لوحظ يف مصر كيف عملت مثبًل نقابة الصحفيُت ، لقانوف الصحافة اإللكًتونية
نيُت، على وضع مسوَّدة مشروع قانوف، وعرضو على اجمللس العسكري يف "مؤسبر اإللكًتو 

ـ، وصدرت عنو توصية 2011يونيو عاـ  8الذي ُعِقد يف  اإلعبلـ والتحدي والريادة"،
ُتشدِّد على واجب تنظيم نشاط النشر اإللكًتوين، كما شدَّدت على ضرورة ضباية اجملتمع من 

لى حقوؽ وواجبات العاملُت يف ؾباؿ النشر اإللكًتوين، اؼبمارسات اػباطئة، وأكدت ع
وضماف ضباية اؼبِلكية الفكرية اإللكًتونية لؤلشخاص، وحفظ حق اجملتمع، ونظرًا غبصوؿ 
تطورات سياسية السيما بعد إجراء االنتخابات الربؼبانية، مت سحب القانوف من الربؼباف من 

ي بفعل التعديبلت اليت سُتدخلها عليو األغلبية طرؼ النقابة ـبافة إفراغو من ؿبتواه التقدم
ـ وضع الدستور اؼبصري الذى يتم دبوجبو التمييز بُت ـبتلف 2014، وىف عاـ الربؼبانية

 الوسائل اإلعبلمية )صحافة مكتوبة، وإعبلـ ظبعي بصري، وإعبلـ إلكًتوين( .
ـ عرب 2014 ور، الذي مت إقراره يف ينايرمن ذات الدست 70حيث وردت اؼبادة  

، واؼبرئي استفتاء شعيب، واليت تنص على: "حرية الصحافة، والطباعة، والنشر الورقي
طبيعية أو اعتبارية عامة أو ، واإللكًتوين مكفولة للمصريُت، من أشخاص ) واؼبسموع

(، وحق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل اإلعبلـ اؼبرئية، واؼبسموعة، ووسائط خاصة
ي، وَتصُدُر الصحف دبجرد اإلخطار على النحو الذي ينظِّمو القانوف، وينظِّم اإلعبلـ الرقم

ىنا  "القانوف إجراءات إنشاء، وسبلُّك ؿبطات البث اإلذاعي واؼبرئي والصحف اإللكًتونية
يتضح أف النص وضع اؼببادئ الكربى اليت ربكم تنظيم اإلعبلـ اإللكًتوين دبا يف ذلك مسألة 

ص، وىذا أمر مهم جدِّا يف إقرار حرية اإلعبلـ اإللكًتوين، وسعى إذل اإلخطار عوض الًتخي
استعراض أنواع وسائل اإلعبلـ وتصنيفها وحصرىا، وأكَّد على ضرورة إخراج قانوف ينظِّم 

 . إصدار الصحف اإللكًتونية، وسبلكها
قانوف التنظيم ؼبؤسسي  يوبعد جهود مضنية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيس 

 .(14)ـ12/2016/ 6يف  92واإلعبلـ رقم  لصحافةل
 منو الباب األوؿ يف تطبيق أحكاـ ىذا القانوف بعض التعريفات (1حيث بينت اؼبادة)       

 ،والصحف االلكًتونية، والعبارات اؼبتعلقة بالقانوف فيما يتعلق باؼبطبوعات، والكلمات
 -التارل: واإلعبلـ اإللكًتوين اعبديد وغَتىا من التعريفات  ووردت يف القانوف على النحو
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 : اجمللس األعلى لتنظيم اإلعبلـ .المجلس األعلى
، أو القػكل الكتابات، أو الرس  المطبوعات:  ور، أو غَت ذلك منػطع اؼبوسيقية، أو الصػـو

أو الكيميائية، أو غَتىا فأصبحت بذلك قابلة وسائل التمثيل مىت نقلت بالطرؽ اؼبيكانيكية، 
  .للتداوؿ

كل إصدار ورقي أو إلكًتوين يتوذل مسئولية ربريره، أو بثو صحفيوف نقابيوف   الصحيفة:
ويصدر باسم موحد وبصفة دورية يف مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص طبيعي، أو 

 .اعتباري عاـ أو خاص 
: كل بث إذاعي أو تليفزيوين أو رقمي يصل إذل اإلعالم المسموع أو المرئي أو الرقمي

اعبمهور أو فئات معينة منو بإشارات، أو صور، أو أصوات، أو رسومات، أو كتابات، ال 
تتسم بطابع اؼبراسبلت اػباصة بواسطة أي وسيلة من وسائل البث، والنقل اإلذاعية، 

 .اعتبارية عامة، أو خاصة والتليفزيونية، والرقمية، وغَتىا، ويصدر عن أشخاص طبيعية، أو 
مؤسسات، وشركات النشر، والتوزيع ووكاالت األنباء اليت تصدر  المؤسسات الصحفية:

اؼبؤسسات الصحفية القومية: مؤسسات وشركات النشر والتوزيع  .صحفًا ورقية أو إلكًتونية
  .ةووكاالت األنباء اليت سبلكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفا ورقية أو إلكًتوني

، ةوؿبطات اإلذاعة السلكي ةوالفضائي ةقنوات التليفزيوف األرضي الوسيلة اإلعالمية:
الوسائل اإلعبلمية العامة: قنوات التليفزيوف األرضية والفضائية  .والبلسلكية، والرقمية

اؼبؤسسات  .وؿبطات اإلذاعة السلكية والبلسلكية والرقمية، اليت سبلكها الدولة ملكية خاصة
اؼبؤسسات اإلعبلمية العامة:  .ية: اؼبؤسسات اليت تقـو بإدارة الوسائل اإلعبلميةاإلعبلم

  .اؼبؤسسات أو الشركات اليت تنشئها اؽبيئة الوطنية لئلعبلـ إلدارة الوسائل اإلعبلمية العامة 
   .: اؼبسارات الفضائية اليت ربمل عليها مواد إعبلمية مرئية أو مسموعةاألقنية الفضائية

( اعبزاءات اليت جيوز توقيعها 26من الباب الثاين بينت اؼبادة )"وىف الفصل التاسع 
العامة،  على اؼبؤسسات الصحفية واإلعبلمية بقوؽبا "مع عدـ اإلخبلؿ باختصاص النيابة

حيرؾ اجمللس األعلى من تلقاء نفسو، أو بناء على شكوى تقدـ إليو، الدعاوى القضائية عن 
ىذا القانوف أو إذا رصدت عبنة تقومي احملتوى انتهاكا من أية مؤسسة أي ـبالفة ألحكاـ 

ويضع اجمللس الئحة  "صحفية أو إعبلمية للقواعد واؼبعايَت اؼبهنية واألعراؼ اؼبكتوبة "األكواد
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اعبزاءات والتدابَت اليت جيوز توقيعها على اؼبؤسسات الصحفية، واؼبؤسسات الصحفية 
ية، واؼبؤسسات اإلعبلمية العامة والوسائل اإلعبلمية والوسائل القومية، واؼبؤسسات اإلعبلم

اإلعبلمية العامة، حاؿ اإلخبلؿ بأحكاـ ىذا القانوف، وإجراءات التظلم منها، على أف 
 -تتضمن ما يأيت :

 .إلزاـ اؼبؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب اؼبخالفة خبلؿ مدة ؿبددة أو إزالتها على نفقتها -1
اءات اؼبالية اؼبنصوص عليها يف الًتاخيص يف حالة عدـ االلتزاـ بشروط توقيع اعبز  -2

 .الًتخيص
 .منع نشر أو بث اؼبادة الصحفية أو اإلعبلمية لفًتة ؿبددة أو بصفة دائمة  -3

ويتم إخطار النقابة اؼبختصة لفتح التحقيق البلـز يف اؼبخالفات اليت تقع من أحد 
دى اعبهات اػباضعة للمجلس اعبزاءات على إح أعضائها دبناسبة توقيع اجمللس أحد

، وتلتـز النقابة اؼبعنية بازباذ اإلجراءات التأديبية يف مواجهة الشخص اؼبسئوؿ عن األعلى
العقوبات بقوؽبا  )مع عدـ  79وفيما يتعلق بالعقوبات بينت اؼبادة  ، اؼبخالفة وفقًا لقانوهنا

قانوف آخر يعاقب بالغرامة اليت ال تقل عن اإلخبلؿ بأية عقوبة أشد منصوص عليها يف أي 
 51و 21مائة ألف جنيو وال تزيد عن طبسمائة ألف جنيو كل من خالف أحكاـ اؼبواد )

االلتزامات اليت جيب على  76،  51،  21( من ىذا القانوف .حيث قررت اؼبواد 76و
( 21قررت اؼبادة ) -: العاملُت باجمللس األعلى لئلعبلـ االلتزاـ هبا وجاءت على النحو التارل

" يلتـز العاملوف باجمللس األعلى باغبفاظ على سرية اؼبعلومات، والوثائق اليت يتم اغبصوؿ أو 
، وذلك بعدـ إفشائها، أو استخدامها يف غَت األغراض ع عليها دبناسبة القياـ دبهامهماالطبل

ئة الوطنية للصحافة ( واجبات على العاملوف باؽبي51كما بينت اؼبادة )  .اؼبخصصة ؽبا " 
بقوؽبا " يلتـز العاملوف باؽبيئة الوطنية للصحافة باغبفاظ على سرية اؼبعلومات، والوثائق اليت 
يتم اغبصوؿ أو االطبلع عليها دبناسبة القياـ دبهامهم، وذلك بعدـ إفشائها، أو استخدامها 

خرى على العاملُت ( التزامات أ76غَت األغراض اؼبخصصة ؽبا"، ووضحت أيضًا اؼبادة ) يف
باؽبيئة الوطنية لئلعبلـ حيث قررت "يلتـز العاملُت باؽبيئة الوطنية لئلعبلـ باغبفاظ على سرية 

، وعدـ اؼبعلومات والوثائق اليت يتم اغبصوؿ أو االطبلع عليها دبناسبة القياـ دبهامهم
يم الصحافة ، وقد أثار قانوف تنظ، أو استخدامها يف غَت األغراض اؼبخصصة ؽباإفشائها



 ، يف التشريع املصري واألردىي والكوييتالضوابط التشريعية لإلعالو اجلديد وتطبيقاته 

 

                                                                                                                       535         
 

واإلعبلـ اعبديد يف مصر األخَت جداًل واسعاً، وربفظات نقابة الصحفيُت، إذ ترى األخَتة 
 .أنو ال يضمن استقبلاًل للهيئات اؼبسؤولة عن الصحافة، واإلعبلـ عن السلطة التنفيذية

حيث يقضي القانوف اعبديد بتأسيس "اجمللس األعلى لتنظيم اإلعبلـ"، الذي يتكوف من 
، على أف يقـو رئيس اعبمهورية باختيار رئيسو، إضافة إذل اثنُت من ، وشبانية أعضاءرئيس

األعضاء "من الشخصيات العامة". كما يضم اجمللس فبثلُت للجهاز القومي لتنظيم 
االتصاالت، وجهاز ضباية اؼبنافسة ومنع االحتكار، واثنُت من الشخصيات العامة خيتارمها 

، وأربعة من الصحفيُت واإلعبلميُت ترشحهم نقابتا -سوا من اؼبعارضةمن اؼبؤكد لي -الربؼباف 
الصحفيُت واإلعبلميُت، وفبثل للمجلس األعلى للجامعات وفبثبل جمللس الدولة، ووفقا 
للقانوف فإف " اجمللس األعلى لتنظيم اإلعبلـ يتوذل تنظيم شؤوف اإلعبلـ اؼبرئي واؼبسموع، 

كما ينص القانوف على أف مهاـ ىذا اجمللس تتمثل   ."َتىاوالصحافة اؼبطبوعة، والرقمية وغ
أساسًا يف "تلقي اإلخطارات بإنشاء الصحف، ومنح الًتاخيص البلزمة إلنشاء وسائل 
اإلعبلـ اؼبسموع، اؼبرئي، والرقمي، وتشغليها"، وكذلك "وضع وتطبيق" اؼبهنية واألخبلقية 

ع "العقوبات واعبزاءات" على للعمل الصحفي واإلعبلمي، ويتيح القانوف للمجلس حق توقي
ومن مث فإف ىذا القانوف األخَت ال  وسائل اإلعبلـ اليت زبالف شروط الًتاخيص اؼبمنوحة ؽبا،

 حيقق اآلماؿ اؼبرجوة منو لآليت:  
القانوف اعبديد  ليست فيو ترصبة لفكرة استقبلؿ اؼبؤسسات اؼبنظمة للعمل الصحفي  -1

 ـ .2014يت استهدفها دستور نفيذية الواإلعبلمي عن السلطة الت
تشكيل اجمللس األعلى لئلعبلـ وفقا للقانوف اعبديد يتضمن " فبثلُت للسلطة التنفيذية  -2

 ".أكثر من اؽبيئات اؼبنتخبة
  .السيطرة على اإلعبلـ من خبلؿ إنشاء ؾبلس زبتار السلطة التنفيذية أعضاءه  -3

بلـ، يغطي صبيع الضمانات ومن مث قدـ صحافيو مصر "مشروع قانوف موحد" لئلع
بشأف اغبريات الصحفية، واإلعبلمية وتنظيم العمل يف  ـ2014والبنود الواردة يف دستور 

 ىذا اجملاؿ، إال أنو دل يتم األخذ بو حىت اآلف. 
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 المطلب الثاني
 موقف المشرع األردني من تقنين اإلعالم اإللكتروني

. ـ2012اؼبطبوعات والنشر يف سنة وف تعديبلت على قاناؼبشرع األردين ادخل 
، وتضمن فيو تنظيم وسائل (15)ـ1998لسنة  8يبلت يف القانوف رقم أُدؾبت ىذه التعد

 يود، والعيوبػػػػػػػػبلـ اإللكًتوين، إال أف ىذا التعديل وردت بو بعض اؼبميزات وبعض القػػػػػػػػػػػػػاإلع
 -القانونية  ونتناوؽبا على النحو التارل:

 :مميزات تقنين اإلعالم اإللكتروني في التشريع األردني: ألولالفرع ا
الغرض من ازباذ القانوف األردين اعبديد كنموذج ىو ما ورد فيو من بعض اؼبميزات 
اليت سبثلت يف إحداث غرؼ قضائية متخصصة تتوذل النظر يف قضايا اؼبطبوعات والنشر 

، دعوى التعويض اؼبدين والشق اؼبدين اؼبتمثل يف، (16)بشقيها اعبنائي اؼبتمثل يف جرائم النشر(
وتكمن أمهية القانوف األردين اعبديد أيضًا يف إسناد القصل يف القضايا اؼبتعلقة باإلعبلـ إذل 
قضاة متخصصُت يف شؤوف اإلعبلـ يستوعبوف طبيعة العمل اإلعبلمي، ومشكبلتو، وىو ما 

 ننشده من  اؼبشرع اؼبصري واللييب .
 :عيوب تقنين اإلعالم اإللكتروني في التشريع األردني: الثانيالفرع 

على الرغم من اؼبميزات السابق ذكرىا وما ورد من تعديبلت يف التشريع األردين من 
تقنُت اإلعبلـ اإللكًتوين إال أف ىذه التعديبلت وردت هبا قيود ودل تسلم من العيوب ونوردىا 

  -على النحو التارل:
بالدستور األردين واؼبعاىدات الدولية بفرضها كثَت من القيود على حرية  خالفت ما جاء -1

اعترب اؼبشرِّع األردين اؼبطبوعات اإللكًتونية شخصية ، حيث اإلعبلـ والتعبَت عرب اإلنًتنت
اعتبارية مثلها مثل سائر اؼبطبوعات الدورية، وىى على عكس ذلك، بل ىي إحدى 

( فضاء افًتاضي. واإلنًتنت عبارة عن شبكة معلومات دولية )اػبدمات اليت تُقدِّمها اإلنًتنت
وتشديد النص  ال ديكن قانونياً، وال فنيًا إخضاعو لقواعد الًتخيص يف أية دولة من العادل،

القانوين سواء يف األردف أو يف الدوؿ العربية اليت حذت حذوه، يُعترب ـبالفًا لنص أعلى 
دساتَت كل الدوؿ العربية، وىو النص اػباص حبرية التعبَت، موجود يف الدستور األردين كما يف 
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وحرية اإلعبلـ والصحافة، اليت من بُت أركاهنا عدـ فرض أية قيود على إنشاء وصدور 
 الصحف واؼبواقع اإللكًتونية ، وفبارسة العمل اإلعبلمي .

ؼبطبوعات أخضعت تعديبلت اؼبواقع اإللكًتونية لقانوف اؼبطبوعات والنشر وعرَّفت ا -2
اإللكًتونية بأهنا " كل وسيلة نشر ُدوَِّنت فيها اؼبعاين، والكلمات واألفكار بأي طريقة من 

 الطرؽ دبا فيها الوسائل اإللكًتونية، أو الرقمية، أو التقنية . 
 وؽبا: "ال تستفيدػػـ بق2011اـ ػػػق عػػػفيما ورد من تعديل الح( قيود 49أضافت اؼبادة ) -3

لكًتونية، ومالكها وناشرىا وكاتبها، وصحفيوىا والعاملوف فيها من مزايا ىذا اؼبطبوعة اإل
  ."القانوف، ما دل تكن مرخصة ومسجلة وفًقا ألحكامو

ـ  حيث أكَّد على "التسجيل االختياري" 2012(  سنة 49ما قرره القانوف يف اؼبادة ) -4
" بالنسبة للمواقع اإللكًتونية الذي حلَّ ؿبلَّ "الًتخيص اإللزامي"، والتشديد على "اغبجب

غَت اؼبرخصة األمر الذى ديكن اغبكومة من حجب اؼبواقع اإللكًتونية حىت وإف دل يكن ىناؾ 
فيما حكم قضائي، وىذا جيعلها خصمًا وحكمًا يف اآلف ذاتو، وحاوؿ اؼبشرع تفادى ذلك 

 .ـ2013بعد من تعديبلت يف سنة 
ـ يتعلق بإسناد قرار اغبجب إذل 2013( يف سنة 49التعديل الذى أُْدِخل على اؼبادة ) -5

القضاء، فأصبح تبعاً لذلك يتم وفق "مقرر قضائي"، فأبقى على حجب اؼبواقع غَت اؼبرخص 
ؽبا، مع تقدير كوف احتماالت اػبطأ كثَتة وجد واردة فيو حيث استخدـ القانوف األردين 

( اليت حدَّدهتا يف كوهنا "...عبارة 2ة )(، ويف اؼباد49لفظة اؼبطبوعة اإللكًتونية يف اؼبادة )
عن موقع إلكًتوين لو عنواف إلكًتوين ؿبدد على الشبكة اؼبعلوماتية يُقدِّـ خدمات 
للنشر....". إف ىذا التعريف عاـ، ويشمل صبيع اؼبواقع اإللكًتونية على شبكة اإلنًتنت 

، : غوغلل مواقع، مثلبغضِّ النظر عن مصدرىا، ونوعها وحىت شكلها، ولغتها، وىذا سيجع
ياىو، الفيس بوؾ، اليوتيوب...إخل، ووفًقا ؽبذا القانوف وأحكامو ُمْلَزَمًة باغبصوؿ على 
ترخيص من دائرة اؼبطبوعات والنشر، وىو أمر يستحيل تطبيقو، بل إف النص غَت قابل 

 للتطبيق على أرض الواقع من عدة وجوه .
يص إلصدار اؼبطبوعة أف يتم تسجيلها كشركة ( تشًتط ؼبنح الًتاخ13وفًقا للمادة )  -6

وفًقا ألحكاـ قانوف الشركات اؼبطبق يف األردف، وذاؾ يعٍت أف صبيع اؼبواقع اإللكًتونية، اليت 
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تُقدِّـ األخبار ؾبربة على التسجيل كشركة يف األردف وفًقا ألحكاـ الشركات يف القانوف 
أف مكاف مشاىدة اؼبواقع اإلخبارية اإللكًتونية  األردين، وىذا غَت قابل للتطبيق فالقانوف يعترب

ىو مكاف طبعها وصدورىا، ودل يأخذ بعُت االعتبار من أين سبنح اؼبساحة االفًتاضية للموقع 
اإللكًتوين على اإلنًتنت، وما اعبهات، أو الشركات الدولية اليت سبلك مساحة على شبكة 

   .ة االفًتاضية وكيف يتم ذلكاؼبعلومات الدولية "اإلنًتنت" وسبنح تلك اؼبساح
 داً على حرية الصحافة، وحرية الرأي،ػػػػػوؿ إف الًتخيص اؼبسبق يعترب قيػػػػػة القػػػػػػػخبلص  

، واإلخطار عوض الًتخيص ستوى الدورل التوجو كبو التصريحوالتعبَت، فالسائد اليـو على اؼب
( من العهد 19انسجامًا مع اؼبادة ) -كما فعل اؼبشرع اؼبصري على النحو السابق ذكره   -

الدورل للحقوؽ اؼبدنية والسياسية الذي صادؽ عليو األردف فأصبح ملتزمًا بو، وخاضعاً 
( من العهد الدورل للحقوؽ اؼبدنية والسياسية من اؼبواد اليت 19، وتعترب اؼبادة )(17)ألحكامو

لتمتُّع حبرِّية الرأي والتعبَت"،  ربمي وبشكل مباشر حرية التعبَت بقوؽبا " لكلِّ شخص حقُّ ا
ويشمل ىذا اغبقُّ حرِّيتو يف اعتناؽ اآلراء دوف مضايقة، ويف التماس األنباء، واألفكار، 

ويتفرع عن ىذا اغبق العديد . وتلقِّيها، ونقلها إذل اآلخرين، بأيَّة وسيلة ودوَّنا اعتبار للحدود
   معيات، واالحزاب، والنقابات .من اغبريات العامة مثل حريات التنظيم ، تكوين اعب

 المطلب الثالث
 (18)اإللكتروني موقف المشرع الكويتي من تقنين اإلعالم

أكد مشروع قانوف اإلعبلـ اؼبوحد على أف من أىدافو دعم، وتعزيز اغبريات   
اإلعبلمية، ووضع اؼبشرع الكوييت قانوناً يلم شتات القوانُت، والقرارات الوزارية اؼببعثرة اػباصة 
باؼبطبوعات من جهة، واإلعبلـ اؼبسموع واؼبرئي وكافة األنشطة اإلعبلمية من جهة أخرى يف 

شأف اؼبطبوعات  ( يف3يف إطار مدونة لئلعبلـ، اليت تشتمل على قانوف رقم ) قانوف واحد
ا إليو قانوف ـ مضافً 2007عبلـ اؼبرئي واؼبسموع لسنة ، وقانوف اإلـ2006والنشر لسنة 

بالذات اإلؽبية ، لقد تضمن ىذا القانوف عقوبات باغببس يف حاؿ اؼبساس اإلعبلـ اإللكًتوين
الرسوؿ َصلَّى اهلل عليو  نبياء، والرُّسل، أو الصحافة، أو زوجات، أو األأو القرآف الكرمي

، وآؿ البيت، كما منع التعرض لشخص أمَت الببلد وورل العهد، أو ِنسبة أقواؿ وأفعاؿ وسلَّم
ؽبما، بغَت إذف مكتوب من الديواف األمَتي، أو ديواف ورل العهد، ورتب على ذلك غرامات 
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ألف دينار كوييت، وتعرَّض ذات  300ر وال تزيد على ألف دينا 50مالية ال تقل عن 
القانوف إذل منع ربقَت األدياف أو اإلساءة إليها، كما منع اؼبساس باغبياة اػباصة للموظف 
العاـ أو اؼبكلف خبدمة عامة، أو تنسب إليو أقواؿ وأفعاؿ عارية من الصحة، تنطوي على 

القانوف لوزارة اإلعبلـ صبلحية اإلغبلؽ وأعطى مشروع ، ذبريح لشخصو أو اإلساءة إليو
اإلداري ؼبعظم األنشطة اإلعبلمية، كما أعطاىا صبلحية وقف أو حجب أي ؿبتوى أو 

 برنامج .
 بلـ اإللكًتوين وضوابط استخداـ وسائل االتصاؿػػػػػوأشار الفصل التاسع إذل أف "اإلع 

على ترخيص مسبق  االجتماعي" من أجل فبارستو سيصبح على من يريد ذلك اغبصوؿ
إلنشاء أي موقع إعبلمي أو أية دعاية أو إعبلف إلكًتوين، مع اشًتاط تعيُت مدير كوييت 

وقد ُوجِّهت انتقادات كثَتة ؽبذا القانوف، باعتباره يتعارض مع  .يكوف مسؤواًل عن احملتوى
باعة والنشر،  ( من الدستور الكوييت اليت تؤكد على حرية الط37اؼبقتضيات الواردة يف اؼبادة )

اإلعبلـ اإللكًتوين يف صيغتو (  منو، بل إف قانوف 36( و )18كما يتعارض مع اؼبادة )
، يُػْلَمس من خبللو تراجع اغبريات، باإلضافة إذل ذلك يتناقض مع اؼبعايَت الدولية غبرية ىذه

 .اإلعبلـ  كما سبق القوؿ 
يف الفصل السابع من  (32وىف شأف اػبصوصية وضباية البيانات تنص اؼبادة رقم )

 -ال جيوز يف "بشأف اؼبعامبلت االلكًتونية يف الكويت بأنو  ـ2014لسنة  20القانوف رقم 
للجهات اغبكومية أو اؽبيئات أو اؼبؤسسات العامة أو  -غَت األحواؿ اؼبصرح هبا قانونًا 

إفشاء أو نشر الشركات أو اعبهات غَت اغبكومية أو العاملُت هبا االطبلع دوف وجو حق أو 
أية بيانات أو معلومات شخصية مسجلة يف سجبلت، أو أنظمة اؼبعاعبة اإللكًتونية اؼبتعلقة 
بالشئوف الوظيفية أو بالسَتة االجتماعية أو باغبالة الصحية أو بعناصر الذمة اؼبالية 
لؤلشخاص أو غَت ذلك من البيانات الشخصية اؼبسجلة لدى أي من اعبهات اؼببينة يف ىذه 
اؼبادة أو العاملُت هبا حبكم وظائفهم مادل يتم ذلك دبوافقة الشخص اؼبتعلقة بو ىذه البيانات 
أو اؼبعلومات أو من ينوب عنو قانوناً، أو بقرار قضائي مسبب، وتلتـز اعبهات اؼببينة يف 

صبع الفقرة األورل من ىذه اؼبادة ببياف الغرض من صبع البيانات واؼبعلومات اؼبذكورة، وأف يتم 
( من ذات 33)اؼبادة رقم كما تنص   تلك البيانات واؼبعلومات يف حدود ذلك الغرض".
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فيما عدا ما زبتزنو اعبهات اغبكومية األمنية بسجبلهتا وأنظمة اؼبعاعبة القانوف على أنو "
 -العتبارات تتعلق باألمن الوطٍت  -اإللكًتونية من بيانات، أو معلومات تتعلق باألشخاص 

وز للشخص أف يطلب من أي من اعبهات اؼبذكورة باؼبادة السابقة اطبلعو على للببلد جي
البيانات، أو اؼبعلومات الشخصية اؼبسجلة لديها الواردة يف اؼبادة السابقة واؼبتعلقة بو أو 
بأحد األفراد الذين ينوب عنهم قانوناً، واستخراج بياف رظبي عنها، ويتعُت على تلك اعبهات 

ابة لذلك الطلب. وربدد البلئحة التنفيذية ؽبذا القانوف اإلجراءات والضوابط اؼبذكورة االستج
 (35رقم ) كما تنص اؼبادة   .راد على البيانات، واؼبعلومات الشخصيةػػػػبلع األفػػػػػاليت تنظم اط

 -( ما يلي :32منو على أنو" حيظر على اعبهات اؼبذكورة باؼبادة )
انات أو معلومات شخصية من تلك اؼبنصوص عليها يف صبع أو تسجيل أو ذبهيز أي بي -أ 

 ( بأساليب أو طرؽ غَت مشروعة أو بغَت رضاء الشخص أو من ينوب عنو .32اؼبادة )
استخداـ البيانات أو اؼبعلومات الشخصية اؼبشار إليها واؼبسجلة لديها بسجبلهتا أو  -ب 

 وتلتـز تلك اعبهات باآليت:بأنظمة معلوماهتا يف غَت األغراض اليت صبعت من أجلها. 
( 32التحقق من دقة البيانات أو اؼبعلومات الشخصية الوارد ذكرىا يف اؼبادة ) -

 واؼبسجلة لديها بأنظمة معلومات واؼبتعلقة باألشخاص، واستكماؽبا، وربديثها بانتظاـ .
يف اؼبادة ازباذ التدابَت اؼبناسبة غبماية البيانات، واؼبعلومات الشخصية اؼبشار إليها  -

( من كل ما يعرضها للفقد، أو التلف أو اإلفشاء، أو استبداؽبا ببيانات غَت صحيحة 32)
 أو إدخاؿ معلومات عليها على خبلؼ اغبقيقة .

 -( منو على أنو:36اؼبادة رقم ) وتنص
( ؿبو أو تعديل أي فبا تقدـ من 32جيوز لؤلفراد أف يطلبوا من اعبهات اؼببينة باؼبادة ) -أ 
يانات، أو اؼبعلومات الشخصية اؼبتعلقة هبم، واليت زبًتهنا يف سجبلهتا، أو أنظمة اؼبعاعبة الب

اإللكًتونية اػباصة هبا، إذ تبُت عدـ صحة ىذه البيانات، أو عدـ تطابقها مع الواقع، 
 وكذلك الستبداؽبا وفقاً ؼبا طرأ عليها من تعديل .

إلجراءات والضوابط الواجب اتباعها خبصوص وربدد البلئحة التنفيذية ؽبذا القانوف ا -ب 
الطلبات اليت تقدـ من األفراد حملو، أو تعديل أي من البيانات اؼبشار إليها اؼبسجلة 

وىف الفصل الثامن من ذات القانوف أورد   .خبصوصهم لدى إحدى اعبهات سالفة الذكر
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صور حيث عاقب على كل   46 – 37عدة عقوبات كما ىو وارد بنص اؼبادة من 
االطبلع أو التجسس أو التنصت على األجهزة اإللكًتونية بشكل غَت مباشر دوف أف ينص 
على ذبرديها بشكل صريح . ولكنو بدؿ من ذلك اختار أف جيرمها من خبلؿ ذبرمي الدخوؿ 

( من ذات 37اؼبادة رقم  ) إذل النظاـ بدوف إذف من لو صاحب اغبق يف ذلك، وتنص
اإلخبلؿ بأي عقوبة أشد منصوص عليها يف قانوف آخر يعاقب  القانوف على أنو: مع عدـ

باغببس ؼبدة ال تزيد على ثبلث سنوات وبغرامة ال تقل عن طبسة آالؼ دينار وال تزيد على 
 -عشرين ألف دينار أو بإحدى ىاتُت العقوبتُت كل من:

إذل ىذا  تعمد الدخوؿ بغَت وجو حق إذل نظاـ اؼبعاعبة اإللكًتونية أو عطل الوصوؿ -أ 
النظاـ أو تسبب يف إتبلفو أو حصل على أرقاـ، أو بيانات بطاقات ائتمانية أو غَتىا من 

 البطاقات اإللكًتونية الستخدامها للحصوؿ على أمواؿ الغَت. 
أصدر شهادة تصديق إلكًتونية أو زاوؿ أي من خدمات التصديق اإللكًتوين دوف  -ب 

 تصة. اغبصوؿ على ترخيص بذلك من اعبهة اؼبخ
، أو نظاماً، أو أداة توقيع، أو مستنداً، أو سجبًل إلكًتونياً، أو ، أو عيب توقيعاً اتلف -ج

 ، أو التعديل، أو التحويل بأي طريقة أخرى. زور شيئاً من ذلك بطريق االصطناع
وراً ، أو سجبًل إلكًتونياً معيباً، أو مز ، أو مستنداً ، أو أداة توقيع، أو نظاماً استعمل توقيعاً  -د

 مع علمو بذلك . 
على توقيع أو نظاـ أو مستند أو سجل إلكًتوين أو  -بغَت حق  -توصل بأية وسيلة  -ىػ 

(، 32اخًتاؽ ىذا النظاـ، أو اعًتضو، أو عطلو عن أداء وظيفتو، وخالف أحكاـ اؼبادة )
دبصادرة ( من ىذا القانوف وجيوز اغبكم 35ب " من الفقرة األورل من اؼبادة ) -والبندين " أ

األدوات، أو الربامج، أو األجهزة اليت استخدمت يف ارتكاب اعبردية، وذلك دوف إخبلؿ 
حبقوؽ الغَت حسٍت النية. ويف صبيع األحواؿ حيكم بنشر ملخص اغبكم النهائي الصادر 
باإلدانة يف صحيفتُت يوميتُت صادرتُت باللغة العربية على نفقة احملكـو عليو، كما ينشر على 

االتصاالت اإللكًتونية اؼبفتوحة وفقاً للقواعد اليت ربددىا البلئحة التنفيذية. وتضاعف شبكة 
  العقوبة يف حالة العود إذل ارتكاب أي من ىذه اعبرائم .

 د على سنة،ػػػػػػػػػػػػػػ( منو على أنو "يعاقب باغببس مدة ال تزي38ادة رقم )ػػػػػػػػػػاؼبكما تنص 
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ثبلثة آالؼ دينار، وال تزيد على عشرة آالؼ دينار، أو بإحدى والغرامة اليت ال تقل عن 
ىاتُت العقوبتُت كل من رخص لو بإصدار خدمات التصديق اإللكًتونية إذا قاـ بتقدمي 
بيانات غَت صحيحة يف طلب التسجيل الذي يقدـ إذل اعبهة اؼبختصة، أو خالف شروط 

 الًتخيص " .
 المبحث الثالث

 ترتبة على اإلعالم الجديد وتطبيقاتهالمشكالت القانونية الم
إف التطور اؼبذىل الذي طاؿ النشر اإللكًتوين بشكل عاـ، والتدوين على وجو 
اػبصوص، دل يواكب التشريعات القانونية البلزمة لتنظيمو، فبا ولد فراغًا تشريعيًا فبا أسهم 

من اعبهود اؼببذولة من  ببل شك يف كثرة اعبرائم اإللكًتونية، وسهل سبل ارتكاهبا، على الرغم
 .(19)جانب اغبكومة اؼبصرية عبذب االستثمارات يف ؾباؿ التكنولوجيا

ومن تطبيقات وأمثلة ىذه اعبرائم جرائم السب والتشهَت عرب شبكة االنًتنت، جرائم  
، ، وتعطيلاالعتداء على حرمة اغبياة اػباصة عرب شبكة االنًتنت، وجرائم نشر الفَتوسات

، جرائم انتهاؾ البيانات الشخصية اإللكًتونية، (20)األجهزة، انتحاؿ الشخصيةواخًتاقات 
اؿ جرائم االعتداء على األمواؿ اإللكًتونية، وتزوير التوقيع اإللكًتوين، جرائم تعطيل األعم

، والربامج، واتبلفها، ونظرًا لضيق اغبكومية واإلرىاب اإللكًتوين، جرائم سرقة اؼبعلومات
وح هبا سنتناوؿ بعض من اؼبشكبلت القانونية اؼبًتتبة على اإلعبلـ اعبديد، اؼبساحة اؼبسم

وسنقتصر على جرائم السب، والقذؼ والتشهَت عرب شبكة اإلنًتنت، وجرائم االعتداء على 
  -حرمة اغبياة اػباصة عرب شبكة اإلنًتنت وذلك على النحو التارل:

 المطلب األول
 بكة اإلنترنتجرائم السب والقذف والتشهير عبر ش

ال يوجد قانوف خاص ينظم اعبرائم اؼبتعلقة باإلنًتنت عامة ، وجردية السب أو القذؼ 
وجب عن طريق اإلنًتنت خاصة، وتعاقب معظم التشريعات العقابية على ىاتُت اعبرديتُت دب

مكررًا من قانوف  308، 308، 307، 306 ،304، 303، 302نصوص اؼبواد أرقاـ 
من  171دة حيث يعترب اإلنًتنت من الوسائل اؼبنصوص عليها يف اؼبا، العقوبات اؼبصري

فيما يتعلق بالسب  438، وكذا قانوف العقوبات اللييب يف اؼبادة قانوف العقوبات اؼبصري
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بقوؽبا " كل من خدش شرؼ شخص أو اعتباره يف حضوره يعاقب باغببس مدة ال ذباوز 
تطبق العقوبة ذاهتا على من ارتكب   .نيهاً ستة أشهر أو بغرامة ال ذباوز طبسة وعشرين ج

وتكوف   .الفعل بالربؽ، أو التليفوف، أو احملررات، أو الرسـو اؼبوجهة للشخص اؼبعتدى عليو
العقوبة اغببس ؼبدة ال ذباوز السنة، أو الغرامة اليت ال ذباوز أربعُت جنيهًا إذا وقع االعتداء 

بقوؽبا " يعاقب باغببس مدة ال تزيد  ة بالتشهَت( اػباص439واؼبادة )  .بإسناد واقعة معينة
على سنة أو بغرامة ال ذباوز طبسُت جنيهاً كل من اعتدى على ظبعة أحد بالتشهَت بو لدى 

وإذا وقع التشهَت   .عدة أشخاص، وذلك يف غَت األحواؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة السابقة
اوز مدتو السنتُت أو الغرامة اليت ال ذباوز بإسناد واقعة معينة تكوف العقوبة اغببس الذي ال ذب

وإذا حصل التشهَت عن طريق الصحف أو غَتىا من طرؽ العبلنية أو يف   .السبعُت جنيهاً 
وثيقة عمومية تكوف العقوبة اغببس الذي ال يقل عن ستة أشهر أو الغرامة اليت  تًتاوح بُت 

 ال ألهنا والقذؼ السب جرائم ضمن اإلنًتنت وتصنف جرائمعشرين جنيهًا ومائة جنيو"، 
 إطار ويف العقوبات، أحكاـ قانوف ضوء يف فيها الفصل تصنف كجردية مستقلة ويتم

، وتعد (21)أخبار كاذبة وإذاعة العاـ السلم وتكدير والقذؼ السب عبرائم القانوين التكييف
جرائم السب والقذؼ والتشهَت من أكثر اعبرائم شيوعاً يف نطاؽ شبكة اإلنًتنت، وإف كانت 
تلك األخَتة جرائم تقليدية، إال أهنا ونظرًا لوقوعها بواسطة شبكة اإلنًتنت فإهنا تصنف 
ضمن اعبرائم اؼبستحدثة، وغالبًا ما يرتكب السب والقذؼ عرب شبكة اإلنًتنت من خبلؿ 

مادة كتابية أو صوتية أو فيديوية صوتية تسيئ إذل أحد األشخاص ومن شأهنا أف تناؿ إسناد 
من شرفو أو كرامتو أو تعرضو إذل بغض الناس واحتقارىم، ويشًتط يف ىذه اعبردية أف تكوف 
علنية، ىذا فيما خيص السب والقذؼ، أما بالنسبة للتشهَت فهو اآلخر نوع من أنواع القذؼ 

ويو أو هتديد لسمعة شخص ما هبدؼ التقليل من قدره يف نظر اجملتمع وىو عبارة عن تش
والناس أيَا كانت نوعية ىذه العبلقة أو البتزازه وبالتارل رضوخو، ويشًتط يف جردية التشهَت 
شرطُت يتمثل األوؿ يف غياب اجملٍت عليو أي عدـ حضوره الواقعة، والثاين ىو أف ترتكب 

أو يف وثيقة عمومية، ويف واقع األمر أف الغالبية العظمى أماـ عدة أشخاص أو يف الصحف 
من ىذه اعبرائم توجد معوقات يف إثباهتا ومن أىم معوقات إثبات جرائم اغبساب اآلرل 

ظاىرة التدويل فالطابع الدورل  بصفة عامة وجرائم السب، والقذؼ بصفة خاصة  تتمثل يف 
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ى إذل مشاكل فيما يتعلق بتحديد اؼبسئولية للجردية اؼبرتكبة بواسطة شبكات اإلنًتنت قد أد
اعبنائية ؼبرتكب الفعل غَت اؼبشروع على الشبكة وذلك الختبلؼ القوانُت الدولية، والعادات، 
والتقاليد كأف تكوف بعض األشياء ؾبرمة يف دولة، ومتاحة يف دولة أخرى، كذلك حالة 

يف دولة أخرى. كل ىذه األشياء ارتكاب اعبردية يف دولة، وموقع النظاـ، ومستخدـ اعبهاز 
تؤدي إذل بعض الصعوبات يف ربديد مسئولية مرتكب الفعل كذلك اتساع نطاؽ ىذه اعبردية 
بسبب التوسع يف االعتماد على اغباسب اآلرل، وشبكة اإلنًتنت، وسلبية اجملٍت عليو أو 

أضف  ،(22)تهمضحايا اعبردية اؼبعلوماتية، وخوفهم من اإلببلغ حفاظًا على ظبعتهم ومكان
، واإلنًتنت ال تًتؾ أثرًا ماديًا يف مسرح اعبردية كغَتىا من اعبرائم إذل ذلك  جرائم الكمبيوتر

والضبط، وأدلة  ذات الطبيعة اؼبادية، ومن مث قبد ىذه الصعوبات تتمثل يف التفتيش،
، (23)للدوؿاإلثبات، إضافة اذل أف اعبردية أصبحت ذات أبعاد عاؼبية زبطت اغبدود اإلقليمية 

ونظرا  للفراغ التشريعي كما سبق القوؿ فكاف اؼبشرع اؼبصري واللييب أيضاً أكثر مرونة واتساعاً 
يف مفاىيم الطرؽ والوسائل اليت يتم هبا ربقق العبلنية وتركها دوف حصر حىت يستطيع أف 

نت حيتوى أية تطورات ربدث يف اؼبستقبل من اخًتاعات، أو اكتشافات حديثة مثل اإلنًت 
واؽباتف النقاؿ، والربيد اإللكًتوين حيث جاء لفظ أو بأي طريقة أخرى ليحوي ذلك وفقاً 

 .(24)من قانوف العقوبات اؼبصري 171للمادة 
 المطلب الثاني

 جرائم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة عبر شبكة اإلنترنت
واختبلؼ نطاؽ تعريف اغبياة اػباصة أمر ليس باؽبُت الختبلؼ ىذه اغبياة، 

، وىناؾ من جيعل عل حياتو اػباصة كتابًا مفتوحاً اػبصوصية من فرد آلخر، فهناؾ من جي
حياتو سرًا غامضًا كما خيتلف مضموف اغبياة اػباصة من ؾبتمع آلخر نتيجة لتغَت القيم 

األمر الذى جعل البعض بأف يقوؿ بأف مضموف ىذا اغبق  ،(25)الثقافيةاألخبلقية، والتقاليد 
، وعرفو البعض بأنو "أف اغبق يف اغبياة األسرية والشخصية (26)"نسيب" أكثر ما ىو "مطلق"

، وللمساكن حرمتها، فبل جيوز (27)والداخلية والروحية لشخص عندما يعيش وراء بابو اؼبغلق
 االعتداء على حرمة اؼبسكن لكوهنا اعتداء ألحد أف يدخلها إال بإذف صاحبها، وال جيوز

، بغض النظر عن طبيعة اؼبسكن منزال أو شقو أو حجرة على حق اإلنساف يف حياتو اػباصة
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َر بُػُيوِتُكْم َحىتََّٰ َتْسَتْأِنُسوا  ،(28)يف شقة قاؿ تعاذل: "يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا بُػُيوتًا َغيػْ
ِلُكمْ َلىَٰ أَْىِلَها َوُتَسلُِّموا عَ  فَِإف دلَّْ ذبَُِدوا ِفيَها َأَحًدا َفبَل  27 َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  لَُّكمْ  َخيػْرٌ  ذََٰ

 َعِليٌم َتْدُخُلوَىا َحىتََّٰ يُػْؤَذَف َلُكْم َوِإف ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُىَو أَزَْكىَٰ َلُكْم َواللَُّو دبَا تَػْعَمُلوفَ 
َر َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع لَُّكْم َواللَُّو يَػْعَلُم َما تُػْبُدوَف لَّيْ  28 َس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَف َتْدُخُلوا بُػُيوتًا َغيػْ

التجسس على اؼبساكن وحفظ  ، ولضماف حرمة اؼبساكن وربرمي(29) "29َوَما َتْكُتُموَف 
 َواَل ، قاؿ تعاذل: "يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثَتًا مَِّن الظَّنِّ ِإفَّ بَػْعَض الظَّنِّ ِإمْثٌ حرمتها
 َواتػَُّقواَل غبََْم َأِخيِو َمْيًتا َفَكرِْىُتُموُه يَْأكُ  أَف َأَحدُُكمْ  َأحيُِبُّ  بَػْعًضا بػَّْعُضُكم يَػْغَتب َواَل  ذَبَسَُّسوا

واغبق يف حرمة اغبياة اػباصة من حقوؽ اإلنساف اليت كفلها  ،(30)َو تَػوَّاٌب رَِّحيٌم"اللَّ  ِإفَّ  اللَّوَ 
( كما 12ـ يف اؼبادة )1948ديسمرب  10اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر يف 

ساف واغبريات األساسية نصت عليو اؼبادة الثامنة من االتفاقية األوروبية غبماية حقوؽ اإلن
، وأكدت عليو اؼبادة السابعة عشر من العهد الدورل اػباص باغبقوؽ اؼبدنية، ـ1950لسنة 
، واليت نصت على احًتاـ حرمة اغبياة اػباصة، ـ1966ياسية الصادر يف ديسمرب عاـ والس

وكفالة حػػق كل فرد يف اغبماية من التدخل التعسفي، أو غَت القانوين يف حياتو العائلية، أو 
يتو، أو مراسبلتو، واتصاالتو أو التعرض لشرفو وظبعتو سواء من جانب مسكنو، أو خصوص

 11، أو من جانب األشخاص الطبيعيُت، أو القانونيُت، واؼبادة ، أو سلطات الػػػدولةاألفراد
نوف االتصاالت ويعاقب قا ،(13)ـ1969ألمريكية غبقوؽ اإلنساف سنة من االتفاقية ا
( منو على اعًتاض االتصاالت السلكية، والبلسلكية 70مادة ـ )2014الكوييت لسنة 

وقد حظيت اػباصة دوف إذف بذلك، باعتبار أف ذلك يتضمن انتهاكًا غبرمة اغبياة اػباصة، 
 اؼبصري اعبنائي القانوف من (309) اؼبادة وفقاً اغبياة اػباصة لؤلفراد حبماية كبَتة يف مصر 

 ؼبن خاصة عقوبات وربديد اغبياة اػباصة اػبصوصية، أو على االعتداء أفعاؿ ذبرمي إذل
 خاص مكاف من صورة الشخص نقل أو بااللتقاط متمثلة اػباصة اغبياة حرمة على يعتدي

، (23) قانوناً  اؼبمنوعة  الطرؽ أستعمل أو إذاعة سهل أو  ،ذاع من كل وعلى وسيلة، بأي
( 57وفقًا لنص اؼبادة ) ،يعترب اغبق يف اػبصوصية من اغبقوؽ الدستورية اللصيقة باإلنسافو 

، واليت تنص على أنو "للحياة اػباصة حرمة، وىى مصونة ـ2014من الدستور اؼبصري عاـ 
، واحملادثات اؽباتفية، وغَتىا من وسائل ، واإللكًتونيةال سبس وللمراسبلت الربيدية، والربقية
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أو رقابتها إال بأمر  االتصاؿ حرمة، وسريتها مكفولة، وال ذبوز مصادرهتا، أو االطبلع عليها،
قضائي مسبب، وؼبدة ؿبددة، وىف األحواؿ اليت يبينها القانوف. كما تلتـز الدولة حبماية حق 

و وقفها أو اؼبواطنُت يف استخداـ وسائل االتصاؿ العامة بكافة أشكاؽبا، وال جيوز تعطيلها، أ
 اؼبدين القانوف إطار يف أما، (33)"، بشكل تعسفي، وينظم القانوف ذلكحرماف اؼبواطنُت منها

 الفقو فبا دفع خاص بشكل للمواطنُت اػباصة اغبياة حرمة حيمي نص يرد فلم اؼبصري
 باغبقوؽ اؼبتعلقة اؼبصري اؼبدين القانوف من (50) اؼبادة نص على باالستناد (43)اؼبصري

 اغبقوؽ من وغَتىا السمعة يف اغبق الشرؼ، واالعتبار، أو يف اغبق مثل اؼببلزمة للشخصية
 من (9) اؼبادة دبوجب اؼبقررة اغبماية نفس إذل أجل  الوصوؿ من بالشخصية اللصيقة
أف العناصر اليت يتكوف منها اغبق يف اغبياة  (63)ويري البعض، (53)الفرنسي اؼبدين القانوف

اػباصة تتعلق بالكياف الداخلي لئلنساف، ويشمل جسم اإلنساف، وصورتو وحالتو النفسية 
والعقلية، وكذلك الكياف اػبارجي لو ويشمل احملادثات الشخصية، واؼبراسبلت، واغبياة 

البعض اآلخر بأهنا تشمل ما استقر  العائلية، والذمة اؼبالية، واغبياة يف فًتات الراحة، ويرى
، واغبياة عليو الفقو من اؼبسكن، واؼبكاف اػبارجي، واحملادثات الشخصية، واؼبراسبلت

، والزوجية، والعاطفية، واغبياة الصحية، والدعاية الطبية وما دل يستقر عليو الفقو، العائلية
ياة اؼبهنية، حق الدخوؿ يف وتشمل حرية جسم اإلنساف اغبق يف الصورة، اغبق يف االسم، اغب

، وقد أدي التطور التكنولوجي خاصة يف ظل الفراغ (37)طي الكتماف وقضاء أوقات الفراغ
التشريعي إذل زيادة اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا اغبق يف اػبصوصية عند األفراد حيث يعتمد 

اصل مع بعضهم سواء يف التو  غالبية األفراد يف تعاملهم اليومي على استخداـ التكنولوجيا
، أو يف التعامل مع اعبهات اغبكومية، أو غَت اغبكومية، وأصبحت اغبياة اػباصة البعض

ات ؾبااًل  لصور متعددة لؤلفراد اليت تعتمد يف الكثَت من مظاىرىا على تقنية اؼبعلوم
ما سبق القوؿ دل يعد ىناؾ ، وىف ظل العوؼبة والتقدـ التكنولوجي لبلتصاالت كلبلنتهاؾ

أو مانعًا للخصوصية وأصبح من الصعب إخفاء اؼبعلومات وصار من اؼبيسور نقل ، اً حاجز 
 ىذه اؼبعلومات من مكاف آلخر عن طريق أجهزة االتصاؿ اليت تعمل عن بعد واؼبنتشرة يف

 .(38)أماكن ـبتلفة فبا أثر ببل شك على مفهـو اػبصوصية
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 :الخاتمة والتوصيات
فبا الشك فيو أف اإلعبلـ التقليدي واعبديد دبختلف مكوناتو السمعية والبصرية 
واؼبكتوبة كلها تشكل ركائز أساسية يف حياة الشعوب، باعتبار أف اإلعبلـ مرآة تعكس، 
وتقيم األوضاع االجتماعية، واالقتصادية، واألمنػػػػػية، والسياسية، والغاية دل تدرؾ بعد ما دل 

العربية على إعبلـ بناء، ونزيو ال وصاية عليو إال أخبلقية اؼبهنة وشرفها، لكن  تراىن البلداف
  ،، واآلليات اليت ذبعل من قطاع اإلعبلـ سلطة رابعةسيظل حلماً ما دل تتوفر اؼبقوماتذلك 

 -وعلى ذلك يفرض موضوع البحث عدة توصيات نتناوؽبا فيما يلى:
نفيذية الصحفي، واإلعبلمي عن السلطة التجيب استقبلؿ اؼبؤسسات اؼبنظمة للعمل  -1

 ـ .2014اليت استهدفها دستور 
إقرار التشريعات اؼببلئمة يف التشريع اؼبصري، واللييب غبماية اػبصوصية اليت تشمل ضباية  -2

للنص صراحة على أف اإلنًتنت  ،البيانات، وضرورة تعديل قانوف العقوبات اؼبصري واللييب
 بلنية يف جرائم السب، والتشهَت .يعد وسيلة من وسائل الع

ينبغي على اؼبشرع اللييب التسوية بُت اؼبراسبلت اإللكًتونية، واؼبراسبلت الربيدية، أو  -3
إجياد وضع قانوين ؿبدد ؽبا، وتطبيق القواعد العامة يف اإلثبات اعبنائي على جرائم اإلنًتنت، 

  .وكيفية ارتكاهبا ووسائل إثباهتا، وكيفية ربقيقها 
جيب على اؼبشرع اؼبصري، واللييب وضع نظاـ قانوين لتفتيش، وضبط البيانات اؼبربؾبة  -4 

يف الكمبيوتر، وتيسَت طرؽ اإلثبات يف ؾباؿ جرائم السب، والقذؼ عرب اإلنًتنت بالنسبة 
للنيابة العامة كسلطة إهتاـ مع وضع الضمانات الكفيلة باقًتاح اغبقوؽ الشرعية اإلجرائية 

 للمتهم .
يف القضايا اؼبتعلقة باإلعبلـ إذل قضاة متخصصُت يف جيب تشكيل ؿبكمة متخصصة  -5

، شأهنا شؤوف اإلعبلـ يفهموف، ويستوعبوف طبيعة العمل اإلعبلمي، ومشكبلتو، وصعوباتو
  شأف احملاكم االقتصادية يف مصر .

والعمل على التوعية   ،مادة االعبلـ اعبديد يف مناىج كليات االتصاؿ، واإلعبلـ إدخاؿ -6
 بإخطار اإلعبلـ اعبديد اؼبتعلق باعبرائم االلكًتونية .
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 الهوامش والتعليقات:
اجمللة  ،حرية اإلعبلـ يف الوطن العريب ، وربديات ثورة االتصاؿ"" ،سليماف صاحل: ؼبزيد من التفصيل راجع -1

مركز التوثيق والًتاث  ،كلية اإلعبلـ  ،جامعة القاىرة ،العدد األوؿ والثاين ،اجمللد األوؿ ،العلمية لبحوث الصحافة
 الصحافة حرية ،نصر ؿبمد حسٍت و .143ص ـ،2010مارس –ـ يناير2009 ،ديسمرب –الصحفي، أكتوبر 

 اجمللة، العريب العادل يف اإلنًتنت الرقابة على ألَّناط دراسة مع التقليدية اإلعبلـ وسائل ذبارب ضوء يف اإللكًتونية
 . 289ص ،ـ 2005ديسمرب–يوليو ،اإلعبلـ كلية ،القاىرة جامعة، 25العدد  ،اإلعبلـ لبحوث اؼبصرية

حبث منشور ضمن أعماؿ اؼبؤسبر  ،مدى تأثَت اإلعبلـ على احملاكمات اعبنائية ،شعباف ؿبمود ؿبمد اؽبوارى -2
 ـ . 2017أبريل   24 -23القانوف واإلعبلـ" يف الفًتة من  " ،جامعة طنطا ،الرابع لكلية اغبقوؽ

 . 123ص  ـ،1977 ،دار النهضة العربية ،القسم العاـ ،شرح قانوف العقوبات ،ؿبمود قبيب حسٌت -3
 .527 - 526(، ص ص(، )اؼبنجد يف اللغة واإلعبلـ9268مادة عُت )  ،لساف العرب ،ابن منظور -4
 . 52 و  51: اآلية ،سورة القصص -5
 . 47-46-45: اتياآل ،سورة األحزاب -6
 . 52آية:  ،سورة إبراىيم -7
 .3461ح  ،صحيح البخاري -8
 . 29ص  ـ،2012 ،اإلسكندرية ،دار الفكر اعبامعي ،قانوف اإلعبلـ الدورل ،منتصر سعيد ضبوده -9

 و، 49ص ،ـ1998 ،دار الفجر ،قدديًا وحديثاً  ،الدعاية السياسية وتطبيقاهتا ،أنظر: ؿبمد منَت حجاب -10
، القاىرة ،مكتبة اػباقبى ،الرياض ،دار الرفاعي ،اإلعبلـ اإلسبلمي وتطبيقاتو العملية ،ؿبي الدين عبداغبليم

 . 105ص  ـ،1997 ،الرياض ،اإلعبلـ اإلسبلمي النظري يف اؼبيزاف ،سعيد صيٌت . و18ص  ،ـ1984
 ،1ط ،طنطا ،ومكتبة اإلسراءدار ، مبادئ االتصاؿ باعبماىَت ونظرياتو ،: آماؿ سعد متوذلأنظر -11

دار الوفاء لدنيا الطباعة  ،وسائل وأساليب االتصاؿ ،الدسوقي ابراىيم عبده . ووما بعدىا 296صـ، 2007
االتصاؿ يف الًتبية عناصره وأساليبو  ،ؿبمد زياد ضبداف . و11ص  ،ـ2004 ،1ط ،االسكندرية ،والنشر

االتصاؿ والوسائل  ،ابراىيم عبد العزيز الدعليج . و 70ص  ـ،2006 ،دار الًتبية اغبديثة ،عماف ،ومؤثراتو
 .وما بعدىا 12ص ـ،2011 ،1ط ،عماف ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،والتقنيات التعليمية

دار الفجر للنشر  ،وسائل االتصاؿ ونشأهتا وتطورىا ،ؼبزيد من التفصيل راجع: ؿبمد منَت حجاب -12
 ـ .2008 ،1ط  ،مصر ،والتوزيع

 .وما بعدىا 132ص  ،اؼبرجع السابق -13
 وف التنظيم ؼبؤسسيػػػػػػدار قانػػػػػػػػػـ بإص6/12/2016يف   92ر: القانوف رقم ػػػػػػػػػػػد من التفصيل انظػػػػػػؼبزي -14

 . للصحافة واإلعبلـ
 . ـ 1998لسنة  8رقم  أنظر القانوف األردين -15
 ـ.2001، 2ط،دار النهضة العربية ،جرائم النشر ،طارؽ سرورؼبزيد من التفصيل حوؿ جرائم النشر أنظر:  -16

 األفريقي اؼبيثاؽ (9) واؼبادة ،ـ1954 نوفمرب 4 اإلنساف غبقوؽ بيةاألورو  االتفاقية من (10) اؼبادة انظر: -71
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 غبماية األمريكية االتفاقية من (13) اؼبادة وكذلك ـ،1981 عاـ يونيو إجازتو سبت والشعوب اإلنساف غبقوؽ
 يف الصادر اإلنساف غبقوؽ العريب اؼبيثاؽ من 23 اؼبادة ونص ،ـ22/11/1969 يف الصادرة  اإلنساف حقوؽ

ـ، 1948ديسمرب  10الصادر يف  اإلنساف غبقوؽ العاؼبي اإلعبلف من (29) اؼبادة واؼبادة ،ـ23/4/2004
 ـ . 1966 يسمربد والسياسية اؼبدنية للحقوؽ الدورل للعهد (19) اؼبادة من الثالثة والفقرة

عبلـ اؼبرئي واؼبسموع لسنة ـ، وقانوف اإل2006شأف اؼبطبوعات والنشر لسنة  ( يف3انظر: القانوف رقم ) -18
 ـ.2007

 ،اإلسكندرية ،اؼبكتب اعبامعي اغبديث ،جرائم النشر والصحافة يف الدوؿ العربية ،نسرين عبد اغبميد نبيو -19
 . 188ص  ،ـ2011

 ،1ط،ؾبموعة النيل العربية ،ىدى فؤاد :ترصبة ،اعبردية والقانوف يف ثقافة اإلعبلـ ،أنظر: شيبل براوف -20
 . 235-231ص  ـ، ص2006

 ارد ،القاىرة،  1ط ،واؼبعلومات االتصاؿ تكنولوجيا إطار يف اإلعبلـ تشريعات ،إبراىيم سعد ؿبمد -21
 .  271ص ـ، 2008 ،والتوزيع العلمية للنشر الكتب

دار النهضة  ،اعبرائم الناشئة عن استخداـ اغباسب اآلرل ،التفصيل راجع: أضبد حساـ طو سباـؼبزيد من  -22
مكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنًتنت يف القانوف العريب ، عبد الفتاح بيومي حجازي .245ص ـ،2000 ،العربية

اشئة عن استخداـ اغباسب اعبرائم الن ،صبيل عبد الباقي الصغَتـ، 2006 ،1ط،دار الفكر اعبامعي ،النموذجي
 .11ص  ،ـ1999، دار النهضة العربية ،اآلرل
وما بعدىا. وؼبزيد من  20ص ـ،1979 ،اعبزء األوؿ ،علم اإلجراـ وعلم العقاب ،ؼ مهديؤ عبد الر  -23

عدـ مبلئمة القواعد  ،التفصيل حوؿ الصعوبات والضوابط االجرائية عبرائم الكمبيوتر واإلنًتنت، غناـ ؿبمد غناـ
الذى  ،حبث مقدـ إذل مؤسبر القانوف والكمبيوتر واإلنًتنت ،التقليدية يف قانوف العقوبات ؼبكافحة جرائم الكمبيوتر

 .ـ2000مايو  -3 -1يف الفًتة من  ،نظمتو كلية الشريعة والقانوف بدولة اإلمارات
 من قانوف العقوبات اؼبصري . 171أنظر اؼبادة  -24
ص  ،ـ1989 ،دار النهضة العربية ،اغبماية اعبنائية للحياة اػباصة وبنوؾ اؼبعلومات، أسامة عبد اهلل قايد -25
دار الفكر  ،اعبرائم اإللكًتونية يف الشريعة اإلسبلمية والقوانُت الوضعية، الشحات إبراىيم منصور . و11

 . 80ص  ،ـ 2011، اإلسكندرية ،اعبامعي
 ،ـ1994، مكتبة اآلالت اغبديثة ،اسيوط ،ية اؼبعلوماتقانوف العقوبات وـباطر تقن ،ىشاـ فريد رستم -26
 . 175ص 
دار النهضة  ،اؼبشكبلت اؽبامة يف اعبرائم اؼبتصلة باغباسب اآلرل وأبعادىا الدولية ،عمر الفاروؽ اغبسيٌت -27

 . 48ص  ،ـ2002 ،العربية
 . 329ص  ،مرجع  سابق، جرائم النشر ،طارؽ سرور -28
 29،  28،  27اآليات:   ،سورة النور -29
 . 12اآلية:  ،سورة اغبجرات -30
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ـ، واؼبادة الثامنة من 1948ديسمرب  10من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر يف  12 أنظر: اؼبادة -31
، واؼبادة السابعة عشر من العهد ـ1950ساف واغبريات األساسية لسنة االتفاقية األوروبية غبماية حقوؽ اإلن

ألمريكية من االتفاقية ا 11، واؼبادة ـ1966ياسية الصادر يف ديسمرب عاـ  اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسالدورل
 ـ .1969غبقوؽ اإلنساف سنة 

 .114ص  ،ـ2000 ،دار النهضة العربية ،جرائم االعتداء على األشخاص واإلنًتنت ،مدحت رمضاف -32
حيث حددت الفقرة ) أ ( األفعاؿ اليت سبثل اعتداء على  اؼبصري قانوف العقوبات مكرر من  309وانظر: اؼبادة

حرمة اغبياة اػباصة وتقضى بأنو "يعاقب باغببس مدة ال تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة اغبياة اػباصة 
أ (  ) "للمواطن وذلك بأف ارتكب األفعاؿ اآلتية يف غَت األحواؿ اؼبصرح هبا قانونًا أو بغَت رضاء اجملٌت عليو

اسًتؽ السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة أيًا كاف نوعو ؿبادثات جرت يف مكاف خاص أو 
عن طريق التليفوف. ) ب ( التقط أو نقل جبهاز من األجهزة أيًا كاف نوعو صورة شخص يف مكاف خاص، 

عبراحُت أو الصيادلة أو القوابل من قانوف العقوبات اؼبصري " كل من كاف من األطباء أو ا 310وأضافت اؼبادة 
أو غَتىم مودعًا إليو دبقتضى صناعتو أو وظيفتو سر خصوصي ائتمن عليو فأفشاه يف غَت األحواؿ اليت يلزمو 
 القانوف فيها بتبليغ ذلك يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ستة شهور أو بغرامة ال تتجاوز طبسمائة جنيو مصري.

 ـ .2014الدستور اؼبصري عاـ ( من  57أنظر: اؼبادة ) -33
، القاىرة، النهضة العربية دار، مقارنو دراسة، اػباصة اغبياة يف اغبق نطاؽ، ؿبمد الرضبن عبد ؿبمود -34

 يف مقارنو دراسة ،الصحفي اػباصة ومسؤولية اغبياة ،حجازي اعبواد عبد اضبد مصطفى. و 65ـ، ص 1994
 يف اغبق، االىواين الدين حساـ . و39ـ، ص 2000، القاىرة ،العريب الفكر دار ،والفرنسي اؼبصري القانوف
 .36ـ، ص1978، العربية النهضة دار ،اػبصوصية يف اغبق، اػباصة اغبياة احًتاـ
، اإلسكندرية ،اؼبعارؼ منشأة ،1ط، السمعة يف اغبق، بالشخصية اللصيقة اغبقوؽ، ياقوت ناجي ؿبمد -35

 .146ـ، ص 1985
اعبرائم اؼبتصلة باغباسب اآلرل  اؼبشكبلت اؽبامة يف ،التفصيل راجع: عمر الفاروؽ اغبسيٌتؼبزيد من  -36

 مركز جامعة القاىرة ،التشريعات اإلعبلمية ،ليلى عبد اجمليد . و48ص ، مرجع سابق ،وأبعادىا الدولية
 . 240ص ، ـ2000 ،القاىرة ،للتعليم اؼبفتوح

، دار النهضة العربية ،القسم اػباص ،قانوف العقوبات ،الستارؼبزيد من التفصيل راجع: فوزيو عبد  -37
 وما بعدىا . 647ص ،  746رقم  ،ـ1986

، لتطفل على الشؤوف اػباصة لآلخريناعتداًء على حرمة اغبياة اػباصة منها ا ىناؾ عدة عناصر تشكل -38
الكشف عن األسرار اػباصة عن وقد يستخدـ الصحفيوف أو اإلعبلميوف كامَتات أو ميكروفونات خفية، وكذا 

طريق اخًتاؽ الربيد اإللكًتوين ونشرىا أو عرضها بشكل علٍت، وتسليط أضواء زائفة على شخصيات عادية، فبا 
قد يسبب ؽبم متاعب أو مشاكل أو يسيء إذل ظبعتهم، ويضر بعائبلهتم، واستغبلؿ اسم شخص أو صورتو يف 

نو بذلك، كأنو يستغل اسم الشخص وصورتو يف الًتويج للسلعة ربقيق مزايا معنية لشخص آخر بدوف تصريح م
 أو خدمة معنية.
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 تأثري وسائل اإلعالو يف صناعة الرأي العاو
 

 محمد علي محمود الفقهيد.                                                                      
            سرت/ جامعة اآلداب / كليةاإلعالمقسم                                                                 

 
 المقدمة:

حيت تقوم بتزويد ادلتلقي  تعترب وسائل اإلعالم مصدرًا مهمًا من مصادر ادلعلومات
وادلوضوعات وموضوعنا يف بشكل مستمر بادلعلومات وادلعارف ادلختلفة يف سلتلف القضايا 

ىذا ادلؤدتر العلمي يؤكد على أن اإلعالم ُيشكل وسيلة وطنية اذلدف منها القيام بعمل وطٍت 
خيدم الناس واجملتمع ومهمة اإلعالم مهمة حساسة وبالغة الدقة، بالقياس إىل أمهية الدور 

يف وقتنا احلاضر يعترب  ادلطلوب من اإلعالم باعتباره عامٍل مهم وأساسو بناء الوطن، فاإلعالم
جزء من حياة الناس، وبناء الدولة اقتصادياً، اجتماعياً، وسياسياً، ويف ىذه الورقة البحثية 
ضلاول التعرف على أمهية اإلعالم مبختلف وسائلو يف تشكيل وصناعة الرأي العام حيث ىناك 

باطاً وثيقاً، فالرأي العام يؤثر عالقة متبادلة بُت الرأي العام واإلعالم وكالمها مرتبٌط باألخر ارت
يف زلتوى الرسالة اإلعالمية، ويضع حدود على طبيعة ىذه الرسالة، اليت تنشر أو تُـذاع يف 
وسائل اإلعالم، وشلا ال شك فيو أن لإلعالم دور مؤثر وفعال على الرأي العام من خالل 

 يف الوقت احلاضر. وسائلو ادلختلفة اليت أصبحت متاحة للجميع بفضل تطور التكنولوجي
وسوف نتناول يف ىذه الورقة ثالثة مطالب رئيسية، جاء األول عن مفهوم اإلعالم وتطور 
وسائلو، والثاين عن مفهوم الرأي العام، وأنواعو وخصائصو، والثالث عن عالقة أو تأثَت 

 اإلعالم يف الرأي العام.
 مشكلة الدراسة: 

وات اليت تواجو الباحث وأكثرىا تعد خطوة حتديد مشكلة البحث من أىم اخلط
، ذلك أن اخلطوات البحث العلمي تقوم على أساسها فضاًل عن استخدام (1)صعوبة

األدوات البحثية، وحتديد منهج البحث، ونوع ادلعلومات اليت يقوم الباحث جبمعها، ويف ىذه 
عتباره من الوسائل الورقة البحثية ضلاول حتليل ومعرفة تأثَت اإلعالم يف تشكيل الرأي العام با

ادلهمة واليت ذلا دور كبَت يف إحداث تغَت أو توجيو الرأي العام، خاصًة يف القضايا ذات 
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العالقة بادلواطن يف أي رلتمع من اجملتمعات، وديكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤل 
 : "كيف تؤثر وسائل اإلعالم في تشكيل الرأي العام في المجتمع؟ " التايل

 أىمية الدراسة: 
تأيت أمهية الدراسة من أمهية اإلعالم ودوره يف تكوين الرأي العام فمن خالل الوسائل 
اإلعالمية ادلتطورة وادلتقدمة ديكن التحكم يف اجتاىات الناس وتشكيل آرائهم يف القضايا 

رأي العام وادلوضوعات اذلامة يف اجملتمع، فمن ديتلك اإلعالم يكون لو دور فعال ورئيسي يف ال
واإلعالم لو دور كبَت يف التوعية والتوجيو والتأثَت يف الرأي العام، وأصبح العامل قرية واحدة 

 بفعل ثورة ادلعلومات والتطور التكنولوجي.
 هتدف ىذه الدراسة إىل رلموعة من األىداف ديكن إجيازىا يف اآليت: أىداف الدراسة: 

 التعرف على مفهوم الرأي العام وخصائصو واألنواع اليت يتكون منها.  -أ 
 معرفة عالقة اإلعالم بصناعة وتكوين الرأي العام.  -ب
 معرفة األساليب احلديثة لوسائل اإلعالم ومدى مسامهتها يف تشكيل الرأي العام.  -ج
 التعرف على تأثَت اإلعالم يف الرأي العام. -د
 عالم وتنوع وسائلو وتطورىا. معرفة مفهوم اإل -ه

 منهج الدراسة:
تعترب ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية اليت تعتمد على ادلنهج الوصفي الذي يقوم 

 وصف وتفسَت مفاىيم االعالم والراي العام والعالقة اليت تربط ىذه ادلفاىيم.... ىعل
  المحاور التي يتناولها البحث :

 اىل احملاور التالية : فقد قام الباحث بتقسيم البحث
 . مفهوم العالم وتطور وسائلو:  أولً 

 . ي  العام انواعو وخصائصوأالر : ثانيـاً      
 .ثير العالم في تشكيل الراي العامأت: ثالثــاً      

 .العوامل اليت تتحكم بتأثَت وسائل اإلعالم .1
 ثَت على الراي العام .أاساليب االعالم يف الت .2
 بالراي العام.عالقة االعالم  .3
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 مفهوم اإلعالم: :ولً أ
أصبحت كلمة اإلعالم من الكلمات الشائعة وادلألوفة اليت يرددىا الناس يف سلتلف 
اجملتمعات وأصبح لإلعالم قوة تأثَت كبَتة يف العصر احلديث ويعتمد اجلمهور أو ادلتلقي على 

مع من اجملتمعات وسائل اإلعالم كمصدر رئيسي للحصول على ادلعلومات وال يوجد رلت
اإلنسانية مهما تفاوتت درجة تقدمو أو ختلفو إال وكان لإلعالم مكانة كبَتة فيو فاإلعالم يف 
وقتنا احلاضر يعترب جزء من حياة الناس وبناء الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ويتطلب 

 االستعانة مبختلف وسائل اإلعالم يف بناء اجملتمعات.
إعالم دلعٌت أخبار أي األخبار والتعريف إذ تبدأ مبعرفة الصحفي فقد وردت كلمة  

واإلعالمي مبعلومات ذات أمهية أي معلومات جديرة بالنشر ومعظم الدراسات والبحوث 
تشَت إىل أن اإلعالم عملية يتم من خالذلا نقل األخبار وادلعلومات بشكل موضوعي 

 وحيادي لوضع الناس أمام حقيقة احلدث.
ن مفهوم الدعاية من حيث األسلوب واذلدف، فأسلوب اإلعالمي جيب وخيتلف ع 

أن يتصف بالصدق والصراحة بينما أسلوب رجل الدعاية يعتمد على تأثَت يف الناس عن 
 طريق الًتويج لفكرة أو مذىب أكثر شلا يعتمد على احلقائق. 

 :(2)ىو فن توصيل ادلعلومة للناس وىو يعتمد على قاعدتُتاإلعالم 
قد تكون ادلعلومة صادقة أو كاذبة أو فيها مبالغة ولكن يف النهاية المعلومة:  لى:األو 

 ذلا ىدف واضح قد يكون مادي أو سياسي.
وىذا أمر عظيم التعقيد الن النفس البشرية تستهويها طريقة فن التوصيل:  الثانية:

فن ينجح حتمًا يف العرض الفنية ويتحصل اإلنسان على ادلعرفة وادلتعة معا ومن يتقن ىذا ال
 اإلعالم .

واإلعالم بصورة عامة يقوم على سلاطبة العقل والروح والوجدان فان دوره احلقيقي ىو 
نقل صورة الشيء ال إنشاء ىذه الصورة، فهو عبارة عن وسيلة تعمل على تزويد اجلمهور 

ي ظاىرة أو باإلخبار وادلعلومات والبيانات واحلقائق اليت تساعده على تكوين رأي عام يف أ
قضية من القضايا، فاإلعالم عبارة عن عملية إعالمية يتم من خالذلا نقل ادلعلومات من 

 .  (3)ادلرسل إىل ادلرسل إليو بواسطة الوسائل اإلعالمية ادلختلفة
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أن اإلعالم لكي يؤدي دوره ادلطلوب جيب أن ال يكون مرآة عاكسة للواقع ولكن 
إلنسان وان يقدم ادلوضوعات اجلادة وادلفيدة للمجتمع "فمن عليو أن يكون أداة تغيَت وبناء ا

خاللو يتم تزويد اجلمهور بكافة احلقائق واإلخبار الصحيحة وادلعلومات الصادقة عن القضايا 
وادلوضوعات بطريقة موضوعية وبدون حتريف شلا يؤدي إىل خلق اكرب درجة شلكنة من ادلعرفة 

 .  (4)والوعي"
تمعات اإلنسانية مهما تفاوتت درجة تقدمو أو ختلفو إال وكان وال يوجد رلتمع من اجمل

لإلعالم مكانة كبَتة فيو الن اإلنسان بطبيعتو ال يستطيع االكتفاء بإخباره الشخصية أو 
إخبار رلتمعو ولكن يرغب يف معرفة األخبار واألحداث يف سلتلف اجملتمعات األخرى "ويؤكد 

يقدم حقائق رلردة بعضها سار وبعضها غَت سار  خرباء وأساتذة اإلعالم بان اإلعالم
 .  (5)فاإلعالمي ليس لو غرض فيما ينشره للناس إال اإلعالم يف ذاتو"

أي أن اإلعالمي البد أن يكون صادقا رلردا من ادليول واألىواء غَت متحيز قائما على 
أساس من التجربة الصادقة وان يقوم اإلعالم على الوضوح والصراحة ودقة األخبار مع ذكر 

 مصادرىا حىت حتافظ وسائل اإلعالم على ثقة اجلمهور.  
   :(6)وىي وىناك مجموعة من األسس التي يقوم عليها اإلعالم

 احلقائق اليت تدعمها األرقام واإلحصائيات . -
 التجرد من الذاتية والتحلي بادلوضوعية يف عرض احلقائق . -
 الصدق واألمانة يف مجع البيانات من مصادرىا األصلية . -
 التعبَت الصادق عن اجلمهور الذي يتوجو إليو اإلعالم . -

 تطور مفهوم اإلعالم:
     متنوعة لوسائل اإلعالم مثل: "النقش على احلجر واخلشب عرف العامل أساليب

وألواح الطُت"، وقد سجل الفراعنة سَتهتم الذاتية  -الكتابة على اجللد والورق الربدي  -
على جدران ادلعابد، ويف احلضارة اليونانية برز اإلعالم من خالل دور اخلطباء الذي كان 

ادلظاىر االنتخابية إيل فن اخلطابة واستخدامو   حيت أدت سائد يف تلك الفًتة الزمنية 
كوسيلة من وسائل التأثَت واإلقناع وكان الخًتاع الطباعة الدور احلاسم يف تاريخ الصحافة، 
فقد سامهت ىذه الوسيلة يف نشر ادلعلومات واألخبار اليت هتم اجملتمع، فقد جاء اخًتاع 
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ر يف العامل بكل سهولة وسرعة، مث جاء التلغراف واذلاتف والراديو، كوسائل لنقل األخبا
اخًتاع التلفزيون وهبذا تطورت وسائل اإلعالم بشكل أسرع وظهرت تقنية حديثة عرب 
اإلنًتنت، وىذا التطور ساعد اإلعالم يف أن يكون لو مكانة اجتماعية من حيث األمهية 

 والتأثَت.
يكن وليد الصدفة، أن التطور الذي حدث يف السنوات األخَتة دلفهوم اإلعالم مل 

 ولكن نتيجة جملموعة من العوامل منها على سبيل ادلثال:
فقد كانت بدايات اإلعالم يف القرن اخلامس  التطور النوعي والكمي لوسائل اإلعالم: -1

عشر، وعند ظهور الطباعة اليت سامهت يف انتشار الصحف واجملالت اليت كان ذلا دور كبَت 
إن الثورة العلمية احلديثة يف تكنولوجيا االتصال وتنظيم ادلعلومات يف نشر ادلعرفة والثقافة، و 

 .(7)استطاعت أن حتدث تغَتاً يف مفهوم اإلعالم

حيث أن للنشاط اإلعالمي دوراً مرتبطاً أشد االرتباط بدخول  ظهور دور اإليديولوجيا: -2
 العقائد السياسية جملاالت التاريخ احلديث. 

اليت أعطت بُـعدًا جديدًا دلفهوم النشاط اإلعالمي والنفسية: تطور علوم الجتماعية  -3
 .(8)وأصبح اإلعالم حقاً إنسانياً مربرلاً وقائداً لعملية النشاط اإلنساين

واليت ذلا تأثَت يف األحداث احمللية والدولية واىتمت  انتشار ظاىرة الرأي العام: -4
 إلعالم.احلكومات هبذه الظاىرة من خالل ارتباطها بوسائل ا

 : أىمية اإلعالم
اإلعالم مبفهومو احلديث ارتبط بالتطورات العلمية والتكنولوجية، وىذا بدوره ساىم يف 
االنتباه لدور وسائل اإلعالم يف اجملتمع فهي تعمل علي توسيع اآلفاق وتنبيو اجلمهور للقضايا 

أفراد اجملتمع وال ينبغي من اجلوىرية واألساسية فاإلعالم لو رسالة وطنية يتوجو هبا إىل كل 
وراءىا الربح وكسب ادلال، فاإلعالم يعمل من أجل حتديث وتطوير اجملتمع ومساندة برامج 
التنمية ادلختلفة، فـلُو دور أساسي يف التوعية والتثقيف والتوجيو، وىنا البد من التأكيد على 

وىو اإلعالم التنموي،  دور اإلعالم االجتماعي والثقايف والسياسي، فقد برز مفهوم جديد
أي إعالم ىادف وإنساين وشامل وواقعي، يتطلب كوادر إعالمية متخصصة الرتباطو 

 ر عنصر الثقة، بينو وبُت مجهوره من جهةـــــالم بدوره البد من توافــــــــــــبالتنمية، ولكي يقوم اإلع
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 وشرط معرفتو جلمهوره وظروفو العامة واخلاصة من جهة أخرى. 
 وسائل اإلعالم في تكوين الرأي العام: أىمية

تعددت وسائل اإلعالم واختلفت تارخيياً، فمنها وسائل مكتوبة ومسموعة ومرئية، 
تستخدم حسب متطلبات ادلوقف السياسي واإلعالمي، واحلدث ادلطلوب تغطيتو وإيصالو 

سائل للجمهور، حبيث تطورت وسائل اإلعالم واتبعت أساليب وطرق حديثة يف إيصال الر 
 اإلعالمية وديكن إجيازىا على ضلو اآليت:

تعترب من الوسائل اإلعالمية اليت ذلا أمهية كبَتة يف حياة الشعوب فهي  الصحافة: -1
الصوت الشفاف والصريح لتلك األحداث داخل اجملتمع، وىي القادرة على تناول احلدث أو 

ر فيو وتتأثر بو، واجتهت أنظار القضية بالتفصيل، فهي تؤثر يف النظام االجتماعي اليت تصد
العامل إىل أمهية الصحافة يف التعبَت عن رلتمع كل دولة، تعبَتًا موضوعيًا عن عقلية اجلماىَت 
واجتاىاهتم وميوذلم عن طريق تزويد ادلواطنُت باألخبار الصحيحة وادلعلومات السليمة واحلقائق 

عة من الوقائع أو ظاىرة من الثابتة اليت تساعدىم يف تكوين رأي عام صائب يف واق
 .(9)الظواىر

حتتل اإلذاعة منذ اخًتاع الراديو مكانًا ىامًا وحيويًا بُت وسائل اإلعالم اإلذاعة:  -2
ادلختلفة حيث ختاطب العقول بواسطة الكلمة ادلسموعة واىتمت الكثَت من الدراسات 

رأي العام احمللي والعادلي بتطوير فن الكلمة ادلنطوقة، الذي ىو فن ادلخاطبة والتأثر يف ال
واإلذاعة ختًتق موجاهتا مجيع أضلاء العامل يف أقل من دلح البصر حيث أن موجة األثَت تدور 

 .(10)حول الكرة األرضية يف زمن مقداره ثانية واحدة

وتطورت اإلذاعات بعد تقدم التكنولوجي يف العصر احلايل، وأصبحت تصل إىل 
مسافات بعيدة يف سلتلف قارات العامل، بفضل اخًتاع األقمار الصناعية. وسامهت ىذه 
اإلذاعات يف صناعة رأي عام عادلي حول القضايا العادلية اليت هتم الشعوب، واستطاعت 

 علومات اليت تساىم يف تكوين رأي عام مستنَت وحقيقي. أيضاً تزويد اجلمهور باألخبار وادل
أصبح للتلفزيون أمهية كبَتة يف تكوين الرأي العام، فهو جيمع بُت الكلمة التلفزيون:  -4

والصورة، وبذلك يكون التأثَت مضاعف، وساعدت التقنية احلديثة يف تطور القنوات 
للمشاىد، ويستخدم التلفزيون يف برامج  التلفزيونية من حيث اإلخراج وسرعة إيصال ادلعلومة
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التعليمية والصحية واالقتصادية وغَتىا من التخصصات، خاصًة يف الدول النامية هبدف 
التوعية وزيادة نشر الثقافة يف اجملتمع، وتتوقف قوة تأثَت التلفزيون على الرأي العام، على 

افة إىل عرض احلقائق واالبتعاد عن حسن إعداد الربامج وتنوعها والقضايا اليت تتناوذلا باإلض
 تظليل الرأي العام.

 العوامل التي تتحكم بتأثير وسائل اإلعالم:
 :(11)المرسل للرسالة اإلعالمية ويشترك فيو اآلتي -1
مبعٌت كل ما كان صاحب الرسالة متخصص أو خبَت يف القضية اليت خبرة المرسل:  -أ

 يعرضها كلما كان اثر الرسالة اكرب.
قد يكون صاحب الرسالة خبَت أو متخصص ولكن مصدر معلوماتو صدق المرسل :  -ب

ضعيف او يبالغ فيما ينشره أو يقولو وبالتايل كلما دتيز ادلصدر بالصدق كانت رسالتو اكًت 
 قبول عند ادلتلقي.

أي غياب احلرية يف تناول ادلوضوعات واحتكار احتكار صاحب الرسالة اإلعالمية:  -ج
 عالمية للمضمون أو توجيو الرسالة اإلعالمية وفق سياستها .ادلؤسسة اإل

 :(12)وتشمل رلموعة من العناصر الرسالة اإلعالمية: -2
 وىذا خيص اإلعالم ادلرئي من مؤدترات مرئيةطريقة عرض الرسالة "الجانب الفني":  -أ

 ومسموعة وخدع فنية تستخدم يف السينما والتلفزيون.
يعترب أسلوب صياغة ادلادة اإلعالمية يف تقارير اإلعالمية: طريقة صياغة الرسالة  -ب

إخبارية أو فيلم سينمائي قصَت جتعل ادلتلقي يصدق ويوافق على قبول الرسالة اإلعالمية 
 مهما كان ىدفها.

َت ىذه الطريقة يف وسائل اإلعالم عنصر االنتباه ثتج. تكرار عرض الرسالة اإلعالمية: 
مت تتحول مع التكرار إىل معلومة يتفاعل معها سلباً أو اجيابياً ويكون لدى ادلتلقي أو اجلمهور 

التكرار يف معظم احلاالت بطريقة سلتلفة كلها تؤدي نفس الغرض ومن خالل ىذه التكرارات 
 صلحت وسائل إعالمية غربية وعربية يف زعزعة قيم وثقافات اجملتمعات العربية.

عندما يكون يف اجملتمع قضايا ىامة ارتباط مضمون الرسالة اإلعالمية بقضايا عامة:  -د
 الم يكون لديها متابعة من الناســــــوختص مجيع أفراد اجملتمع ويتم الًتكيز عليها يف وسائل اإلع



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقسه ملؤمتر العلني األول ا  

 

    044    
 

 باعتبارىا قضايا تشغل الرأي العام احمللي.
من العناصر يف مستقبل الرسالة اإلعالمية وتوجد رلموعة  المستقبل للرسالة اإلعالمية: -3

 -:(13)منها
الشك أن مستوى تأثَت الرسالة اإلعالمية يتفاوت بُت الناس حبسب نوع الجمهور:  -أ

طبيعتهم ولذلك البد من االنتباه لنوع اجلمهور عند تقدمي موضوعات وقضايا هتم مجيع أفراد 
 نساء( . -شباب -اجملتمع )أطفال 

موقع الفرد يف اجملتمع مهم جدا يف وسائل اإلعالم )الغٍت الجتماعي: مستوى الفرد  -ب
أو الفقَت، ادلتعلم أو اجلاىل، ادلسئول أو ادلوظف، التاجر والعامل( كلها تؤثر يف مدى تقبل 
الفرد للمادة اإلعالمية فالفرد يتقمص بشكل واقعي ادوار يراىا من نفسو ومن مركزه 

 االجتماعي .
أن تقبل الفرد للرسالة اإلعالمية ال يقتصر على مستواه الثقافي: مستوى الفرد  -ج

االجتماعي بل يتجاوز ذلك ثقافتو اليت نشأ عليها والًتبية اليت تلقاىا يف مراحل تعليمو 
وحياتو بصفة عامة، ومستوى درجة الوعي الثقايف عند الناس يتحكم يف مدى قبولو أو رفضو 

 للرسالة اإلعالمية.
يتقبل الناس عادة الرسالة اإلعالمية القريبة من معتقداهتم والواقع لجمهور: معتقدات ا -د

الذي يعيشون فيو وكثَتا من وسائل اإلعالم تستخدم أسلوب التدرج يف إقناع اجلمهور 
 باالبتعاد عن معتقداهتم.

يؤثر واقع اجملتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يف مدى قبول الرسالة واقع المجتمع:  -ه
اإلعالمية ادلوجهة إليو فالرسالة اإلعالمية عن احلرية السياسية وحرية التعبَت يكون ذلا قبول يف 

 رلتمعات تعاين االستبداد والدكتاتورية.
تؤثر وسائل اإلعالم يف الناس بشكل وجود أصحاب الرأي ودورىم في المجتمع:  -و

ة القضايا اليت هتم اجملتمع وىذا األمر واسع عندما يساىم األفراد ادلقبولُت يف اجملتمع يف مناقش
اعتمدت عليو شركات اإلعالن بشكل خاص، وتعمل كثرا من القنوات الفضائية يف استضافة 

 أشخاص لديهم مكانة وأصحاب رأي يف اجملتمع هبدف التأثَت يف ادلتلقي.
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  مفهوم الرأي العام:
على تداوذلا بشكل يعترب مصطلح الرأي العام من ادلصطلحات اليت اعتاد الناس 

تلقائي ويومي دون حتديد ادلفهوم وتناولت كثَتًا من الدراسات والبحوث ىذا ادلفهوم بطرق 
 . (14)عديدة منذ القرن العشرين

وتنوعت التعريفات يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ويف الدراسات اإلعالمية، وذلذا ال 
أنو مصطلح يعكس وجهات نظر الناس  ديكن صياغة تعريف ثابت وزلدود للرأي العام إال

ومواقفهم اجتاه القضايا احمللية والعربية والدولية وال يثبت على حالة واحدة فهو يستجيب 
 للبيئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

أن الرأي العام يف رلتمع ما: ىو الرأي الغالب أو االعتقاد السائد أو االتفاق  
ية الناس أو اجلمهور جتاه ظاىرة أو قضية أو موضوع معُت يدور حولو اجلماعي لدى غالب

 .(15)اجلدل، ىذا اإلمجاع لو قوة تأثَت على القضية أو ادلوضوع الذي يتعلق بو
والرأي العام يدور حول قضية معينة وزلدودة ألنو خيتلف من قضية ألخرى ومن زمن 

 . (16)ألخر، حسب ظروف العصر السائدة
أن الرأي العام يف مجاعة أو رلتمع يعكس وجهات نظر الناس ومواقفهم  وديكن القول

 اجتاه القضايا احمللية والدولية. 
ومن بُت تعريفات الرأي العام فهو وجهة نظر األغلبية جتاه قضية عامة معينة، يف زمن 

 .(17)معُت، هتم اجلماىَت، وتكون مطروحة للنقاش، حبثاً عن حل حيقق الصاحل العام
نو ديكن القول أن الرأي العام، ىو الفكرة السائدة بُت مجهور من الناس، تربطهم أي أ

 مصاحل مشًتكة، اجتاه موقف من ادلواقف اليت تُثَت اىتمامهم أو تتعلق مبصاحلهم ادلشًتكة. 
بأنو رلموعو آراء مجهور معُت أو ىو  قاموس علم الجتماعأي العام يف ويعرف الر 

 .(18)اجلماعة اليت تشًتك أعضاؤىا يف بعض االىتمامات أو اآلراء العامة"
تعريف أخر للرأي العام ىو الرأي السائد بُت أغلبية الشعب الواعية يف فًتة  وىناك

معينة بالنسبة لقضية أو أكثر حيتدم فيها اجلدل والنقاش ودتس مصاحل ىذه األغلبية أو قيمها 
 .(19)اإلنسانية"

 امـــــــاىرة الرأي العــــــوعلى الرغم من اختالف ىذه التعريفات فإن الباحثُت وادلهتمُت بظ
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  :(20)يتفقون على األمور التالية

 الرأي العام ديثل رلموعة من آراء مجع كبَت من األفراد.  .1
 إن ىذه اآلراء تتصل بادلسائل ادلختلف عليها وذات الصاحل العام. .2
 أن ىذه اآلراء ديكن أن دتارس تأثَتاً على سلوك األفراد واحلكومات.  .3

 :(21)إبعاد رئيسية على النحو التايلوطبيعة الرأي العام حتددىا أربعة 
 وىو الذي حيدد مسار الرأي أي ما إذا كان ىذا الرأي زلبذاً أو رافضاً .التجاه: 
وىو الذي حيدد حجم الرأي أي ما إذا كان ىذا الرأي ضيق النطاق أو  :المجال

 واسع النطاق.
اتو من مد سلطىو الذي حيدد قوة الرأي العام أي ما إذا كان مستالتركيز: 

 .االجتاىات وادلواقف
وىو الذي حيدد وزن الرأي العام أي مدى عالقة الرأي بالعواطف وادلبادئ  :العمق

 اخللقية والقيم اليت يعتنقها أصحاب الرأي.
 تطور مفهوم الرأي العام:

يعترب الرأي العام من ادلصطلحات احلديثة اليت مل تُعرف إال أواخر القرن الثامن عشر 
أبان حرب االستقالل األمريكية والثورة الفرنسية فال ديكن القول بأن احلضارات القددية  

 كانت خالية من ادلفاىيم ادلتشاهبة للرأي العام. 
العام كاالتفاق العام أو االجتاىات وقد عرف اليونان ادلفاىيم الغربية من فكرة الرأي 

السائدة وحتّدث الرومان عن اآلراء الشائعة بُت الناس ووصلوا يف أواخر إمرباطوريتهم إىل 
 مفهوم صوت الشعب ولعلو يقًتب كثَتاً من اصطالح الرأي العام يف التاريخ احلديث. 

مل ادلسيحي قد أدركا وإذا انتقلنا إىل العصور الوسطى وجدنا أن العامل اإلسالمي والعا
أمهية الرأي العام وكان اخللفاء الراشدون يهتمون مبعرفة أحوال الرعية واجتاىات الرأي العام 

 فيها. 
وال شك أن اجملتمع اإلسالمي قد عرف الشورى اليت تنطوي على اعًتاف بأمهية الرأي 

 اإلسالم. العام، وجاء ذلك بالنص يف القرآن الكرمي حيث أكد على مبدأ الشورى يف
 ور الوسطى عبارة االتفاق العام أو اإلمجاع وىيــــــوعرف العامل ادلسيحي أيضاً يف العص
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مبنية على ادلفهوم الراقي لفكرة الشعور العام أو الشعور اجلماعي اليت كان يستعملها أنصار 
ة للرأي  يف البابا وخصومهم أنصار اإلمرباطور للتعبَت عن التقاليد السائدة واالجتاىات العام

 .  (22)ادلناطق ادلختلفة ادلتنازع عليها
وعرب الفالسفة الفرنسيون عن مفهوم الرأي العام مبسميات سلتلفة منها الفعل العام 
واإلرادة العامة، وكان للثورة الصناعية فضل يف ازدياد قوة وفاعلية الرأي العام. ويف القرن 

اليت سامهت يف انتشار ظهور الرأي العام العشرين ومع ظهور وسائل اإلعالم ادلختلفة 
مبختلف أنواعو وأشكالو وأصبحت لو قوة يف الـتأثَت على احلكومات خاصًة بعد احلرب 

 العادلية األوىل والثانية.
معظم الدراسات اإلعالمية السياسية واالجتماعية اليت تتناول موضوع أنواع الرأي العام: 

 نواع ديكن استعراضها على النحو اآليتالرأي العام تشَت إىل رلموعة من األ
 :(23)أنواع الرأي العام من حيث النطاق والمكان :أولً 

: وىو الرأي الذي يؤيده غالبية أفراد الشعب الواحد الرأي العام المحلي أو الوطني -1 
  -حول قضية عامة تكون زلل نقاش وينقسم ىذا النوع من الرأي إىل عدة أشكال:

 احلزيب                                     د. الرأي العام الزراعيأ. الرأي العام 
 ب. الرأي العام النقايب                                       ىـ. الرأي العام الصناعي

 جـ. الرأي العام النساء
: ىو الرأي العام السائد بُت عدة شعوب متجاورة جغرافياً الرأي العام اإلقليمي -2

األفريقي  –األورويب  –هم مصاحل وأىداف مشًتكة على سبيل ادلثال الرأي العام العريب وتربط
 اآلسيوي.  –
: يعترب مسة أساسية من مسات اجملتمع الدويل وعامل مؤثر يف توجيو الرأي العام الدولي -3

ي مث األزمة السياسة الدولية وتعترب احلرب العادلية األوىل بداية تشكيل وظهور الرأي العام العادل
سامهت يف الرغبة بُت الدول يف إجياد حلول ذلذه  م1934 -1929االقتصادية العادلية عام 

 األزمة وتوحيد الرأي العام العادلي. 
 : أنواع الرأي العام من ناحية الزمن :ثانياً 

 : ىو الرأي العام الذي يقوم على أسس حضارية وقومية على سبيل ادلثالرأي عام دائم -1
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 الرأي العام العريب اجتاه الصهيونية واالستعمار وىذا النوع يتصف بصفة الدوام االستمرارية.
وىو الرأي الذي ينشأ نتيجة حادث عارض وينتهي دوام ىذا الرأي  رأي عام مؤقت: -2

مبجرد إجياد حل للمشكلة أو الظاىرة وىذا النوع من الرأي العام ال ديكن أن جتري عليو 
 بعكس الرأي العام الدائم.دراسات وحبوث 

: وىو الرأي الذي يتأثر مبجريات األحداث اليومية وحتركُو وسائل الرأي العام اليومي -3
 اإلعالم والشائعات وادلصاحل ادلباشرة بُت الناس

 :أنواع الرأي العام من ناحية الظهور :ثالثاً 
: وىو الذي يتم التعبَت عنو صراحًة بأي أسلوب شلكن وحيدث ذلك يف رأي عام ظاىر -1

 الدول اليت تّدعي الدديقراطية وشلارسة حرية الرأي والتعبَت وحرية الفكر بدون قيود. 
ويتخذ ىذا النوع من الرأي موقف األحجام عن الظهور  رأي عام غير ظاىر)كامن(: -2

حترم شعوهبا من احلريات وخاصًة حرية الرأي  ويتصف بالسلبية وحيدث ذلك يف الدول اليت
 والتعبَت ويظل الرأي العام كامن غَت ظاىر حىت تتاح لو فرصة الظهور.

 : أنواع الرأي العام من ناحية الكيفية :رابعاً 
 ديكن تقسيم ىذه األنواع إىل اآليت:

ماء وىؤالء ديثل ىذا النوع صفوة اجملتمع من القادة وادلفكرين والعل رأي عام قائد: -1
نسبتهم ضئيلة أو قليلة يف اجملتمع وىم الذين يقودون الرأي العام ويعملون على توجيهو وال 

 يتأثرون بوسائل اإلعالم بل يؤثرون فيها. 
: ىو رأي السواد األعظم من اجملتمع من األميُت أو الذين نالوا حظاً رأي عام منقاد -2

 إلعالم ويتقبلون ما تنشره تلك الوسائل دون تفكَت. ضئياًل من التعليم ويتأثر ىؤالء بوسائل ا
: ديثل ىذا النوع ادلتعلمون يف اجملتمع وخيتلف حجم ىذا النوع من رأي عام مثقف -3

 الرأي العام باختالف درجة التعليم يف كل رلتمع وىؤالء يؤثرون يف الذين أقل منهم تعليماً.
 أنواع الرأي العام من ناحية الكمية:  :خامساً 

ديثل ىذا النوع من الرأي العام ما يزيد عن نصف حجم اجلماعة وقد  رأي األغلبية: -1
يتكون أحيانًا بالتضليل وحذف بعض احلقائق أو يتكون عن طريق الدعاية اليت يقوم هبا 

 الزعماء والقادة يف بعض الدول واحلكومات.
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الصفوة ويف بعض : وىو ديثل أقل من نصف حجم اجلماعة وقد ديثل رأي األقلية -2
 األحيان يتحول إىل رأي األغلبية.

: وىو الرأي الذي ديثل األكثرية الساحقة للجماعة حُت تناقش قضية الرأي الساحق -3
معينة ويصل كل أفراد اجلماعة أو األكثرية منهم إىل قرار معُت خاصًة يف القضايا اذلامة واليت 

 تشغل الرأي العام. 
يتكون ىذا الرأي من ائتالف آراء بعض األقليات يف أي رلتمع حتت  الرأي الئتالفي: -4

 ضغط طرف معُت. 
 أنواع الرأي العام من ناحية وجوده:  :سادساً 

: وىو الرأي القائم فعاًل يف وقت من األوقات ويظهر ىذا النوع رأي عام موجود بالفعل -1
 فيما ينشر يف الصحف وتتناولو وسائل اإلعالم ادلختلفة. 

: وىو الرأي الذي يتوقع ظهوره يف حادثة من احلوادث أو ظاىرة من رأي عام متوقع -2
الظواىر اليت تشغل الرأي العام على سبيل ادلثال إذا فصلت إحدى الشركات رلموعة من 
العمال يًتتب على ذلك ظهور رأي عام معارض ذلذا القرار ويكون متوقع ىذا الرأي من قبل 

 الشركة أو ادلؤسسة.
من خالل ىذه الورقة العلمية ديكن التعرف على أىم خصائص الرأي  ئص الرأي العام:خصا

 :(24)العام على النحو التايل
 أن الرأي العام ديثل سلوكاً مجعياً كامناً يف بعض ادلواقف وظاىراً يف بعض ادلواقف.  -1
 أن الرأي العام قد يكون مستمراً أو غَت مستمر.  -2
أن الرأي العام يتسم بالثبات النسيب، االستقرار النسيب يف مقابل اتصاف رأي  -3

 احلشود بعدم الثبات وعدم االستقرار. 
 الرأي العام الساكن أو الكامن يتحول إىل رأي عام صريح إذا ظهرت قضية ىامة.  -4
اليت من الصعب خداع الرأي العام إذا كان عادلًا بكل أطراف ادلوضوع أو القضية  -5

 تكون الرأي حوذلا.
أن احلوادث الضخمة جتعل الرأي العام غَت مستقر أو يف حالة تذبذب شديد  -6

 ولفًتة مؤقتة.
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 .(25)الرأي العام ال يفًتض بل يشًتط لقيامو أن يكون واضحاً أي معلن عنو -7
 :ثالثاً: تأثير اإلعالم في الرأي العام

اجملتمع اإلنساين من خالل وسائلو ادلختلفة مقروءة أن اإلعالم لو تأثَته وفاعليتو يف 
ومسموعة ومرئية وال شك أن لكل وسيلة خصائصها يف التأثَت وفق اجلمهور ادلتعامل مع 
الرسالة اإلعالمية فالصحافة تتعامل مع ُقراء ذلم ثقافة واىتمامات قومية وسياسية واإلذاعة 

بُت ادلثقف وغَت ادلثقف وختاطب كافة فئات ادلرئية وادلسموعة تتعامل مع مجهور واسع جيمع 
 .(26)اجملتمع شلا قد يؤثر يف حرية التعرض واالختيار

ويف العصر احلديث تقدمت وسائل اإلعالم تقدمًا سريعًا وتنوعت أساليبو ادلختلفة 
ودخلت االخًتاعات احلديثة ىذا اجملال، ومن ادلعروف أن لإلعالم دور مهم يف صناعة الرأي 

لتأثَت فيو حىت أصبح من الشائع القول أن اإلعالم والرأي العام وجهان سلتلفان لعملة العام وا
 والتساؤل الذي يطرح نفسو على أي أساس يقوم ىذا اإلعالم؟  ،(27)واحدة

ىل يقوم على أسس فكرية وطنية، سليمة أم ىو يقوم على احتياجات حياتية معيشية 
 أو جملموعة من ادلستثمرين.وعلى اعتبار أنو مشروع جتاري دلستثمر 

فـيجب على رجل اإلعالم أن يعرف خصائص كل وسيلة من الوسائل اإلعالمية اليت 
يستخدمها ومدى صالحيتها لكل رلتمع ولكل مرحلة من ادلراحل اليت دتر هبا اجملتمعات 

 اإلنسانية.
عامل أن تأثَت وسائل اإلعالم عملية مستمرة متفاعلة ذات جوانب متعددة ال ختضع ل

واحد وأن التأثَت خيضع لظروف الرسالة و ادلستقبل والعوامل ادلساعدة وأن التأثَت ال يظهر إال 
 .(28)بعد فًتات طويلة

أن الصحافة هتتم بأكثر من سواىا من وسائل اإلعالم بتناول القضايا السياسية 
افية، وتقوم واالجتماعية ومناقشتها بإسهاب وعرض وجهات النظر ادلختلفة وتقدمي شروح إض

 الصحافة بنشر التحقيقات الصحفية مع ادلسئولُت ومتابعة القضايا اذلامة يف اجملتمع. 
"ويتوقف تأثَت الصحافة على نوع الصحيفة وعلى مدى مصداقية ىذه الصحيفة لدى 
اجلمهور شلا يؤدي إىل إقناعو مبحتوياهتا فأن مل تكن للصحيفة مصداقية يصعب إقناع وتأثَت 

 .(29)ام مبا تنشره على صفحاهتا"الرأي الع
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أن الصحف تقود الرأي العام وتنقاد لو وتعترب من الوسائل اإلعالمية اليت ذلا القدرة يف 
تكوين الرأي العام نظرًا للوظائف اليت تؤديها ومن بينها األخبار وادلعلومات واآلراء اليت 

 .(30)تساعد على تكوين رأي صحيح يف ادلسائل العامة
تُعـّرف الناس باحلقائق من خالل ما تنشره من أخبار وتفسَت وشرح لتلك  فالصحافة

خالل التعليقات وادلقاالت الصحفية واألعمدة الثابتة لُكـتاب ذلم خربة وشهرة   احلقائق من
يف عامل الصحافة واإلعالم غَت أن الصحف خيتلف بعضها عن اآلخر من حيث العرض 

ضايا حسب سياسة حترير كل صحيفة فهناك صحف وادلعاجلة الصحفية للموضوعات والق
 أخبار وصحف رأي .

"ونتيجة ألمهية دور وسائل اإلعالم يف تكوين الرأي العام فقد اىتمت معظم الدول 
على اختالف إيديولوجياهتا ونظم حكمها بتنمية وسائل اإلعالم وأصبحت ىذه الدول 

 .(31)ي عام مؤيد لسياساهتا"تعمل من أجل سيطرهتا على ىذه الوسائل لضمان تكوين رأ
إن لإلعالم دور مؤثر وفعال على الرأي العام من خالل وسائلو  شلا الشك فيو

واليت أصبحت ميسرة ومتاحة للجميع بفضل التطور التكنولوجي وأصبحت وسائل  ادلختلفة
اإلعالم تتمتع بقوة ىائلة من خالل قدرهتا على تناول ادلوضوعات والقضايا اليت هتم الناس 

ويمكن تناول مجموعة من العناصر أو العوامل في ىذا الجانب مبختلف فئاهتم 
 :(32)وىي

يعمل اإلعالم يف احلفاظ على الوضع القائم وإبقائو العام: بعث الستقرار في الرأي  -
على حالو واإلعالميُت أنفسهم يتأثرون بادلواقف واألفكار والتوقعات السائدة يف اجملتمع 
واإلعالم يعمل على تعزيز معايَت الرأي العام السائدة وال يعمل على تغيَتىا بشكل جدري 

 إال يف أحوال معينة .
يستطيع اإلعالم أن يغَت من آراء الناس من خالل األحداث والقضايا لعام: تغيير الرأي ا -

اليت خيتار اإلعالم أن يقدمها للناس والكيفية اليت تتم هبا التغطية اإلعالمية وطريقة حتليلها 
والتعليق عليها والرأي ىو زلصلة ادلواقف واالجتاىات اليت يتبناىا الفرد لذلك خيضع تغيَت 

 الجتاه.الرأي لتغَت ا
 يستطيع اإلعالم تناول قضية معينة وأبرزىا يف الرأي العام أو يتجاىلهاتحديد األولويات:  -
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ويُهملها وحتديد األولويات يف العمل اإلعالمي ختضع لتقدير اإلعالميُت العتبارات معينة 
 منها مصادر ادلعلومات ومدى توفرىا واحلصول عليها وكذلك عالقة اإلعالميُت بالسياسيُت

 ذلا دور كبَت يف حتديد األولويات.
يستجيب اجلمهور إىل ادلواضيع اليت يطرحها اإلعالم ويتأثر تحديد الخيارات المطروحة:  -

هبا وكلما تعددت ادلواضيع ادلطروحة واحللول ادلقًتحة أدى إىل حدوث استجابات متنوعة 
حتديد اخليارات فوسائل اإلعالم ال تعمل على حتديد األولويات فقط بل تعمل على 

 ادلطروحة.
تسلط وسائل  اإلعالم األضواء على قلة من الناس أو األحداث أو الترفع واإلعالء:  -

براز األشخاص عرب وسائل اإلعالم يرفع من قدرىم ويعلي من شاهنم ويظهر اادلواضيع أو 
 يف الرأي العام دتيزىم على غَتىم وذلذه األسباب سالفة الذكر يعترب اإلعالم قادراً على التأثَت
 من خالل ادلواضيع واألشخاص الذين خيتار أن برزىم ويسلط الضوء عليهم .

 أساليب تأثير اإلعالم في الرأي العام:
توجد رلموعة من األساليب اليت بدورىا تؤثر يف صناعة الرأي العام وىي على النحو  
 التايل:

، يثَت االىتمام ولكن أصبح مل يعد اخلرب رلرد وصف لواقع أو حدث معُتاألخبار:  -1
صناعة شليزة ذلا أساليبها ووسائلها وطرق وصوذلا للجمهور وعملية مجع األخبار وإعدادىا 
وتوزيعها تتطور مع تطور وسائل اإلعالم وثورة ادلعلومات والصراعات ادلوجودة يف العامل وىذا 

يت تصل هبا التطور أثر على صياغة األخبار من حيث اللغة والشكل والطريقة ال
وىذه الصناعة اإلعالمية أنتجت ادلنافسة بُت وسائل اإلعالم فهناك عالقة بُت  .(33)للجمهور

األخبار و آراء الناس، فادلادة اإلخبارية لوسائل اإلعالم تؤثر يف موقف الناس من األحداث 
 والقضايا. 

تعمل الدول ادلتقدمة على حتديد ادلشكالت أو ادلوضوعات اليت  الحمالت اإلعالمية: -2
يتطلب تصميم محالت اإلعالمية ذلا وفق أسس ومعايَت علمية وقياس مدى تأثَتىا على 
اجلمهور، حيث يكون ذلذه احلمالت اإلعالمية دور كبَت يف صناعة الرأي العام، وادلتابع 

ة تقوم هبا تلك الوسائل من أجل خلق رأي لوسائل اإلعالم يالحظ أن ىناك محالت إعالمي
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عام اجتاه قضية من القضايا وقد تركز احلملة اإلعالمية االنتباه على قضايا وموضوعات، 
ديتلك الرأي العام معلومات مناسبة عنها شلا يسهم يف تدعيم مواقف الرأي العام ضلوىا، 

ت اجلديدة اليت مل يتشكل الرأي ودتتلك وسائل اإلعالم القدرة على خلق اآلراء جتاه ادلوضوعا
 .(34)العام حوذلا

أي ترتيب األولويات فهي نظرية من نظريات تأثَت وسائل اإلعالم وضع األجندة:  -3
وتعّرف بأهنا "العملية اليت تربز فيها وسائل اإلعالم قضايا معينة على أهنا قضايا مهمة 

مية تشَت إىل أن وسائل اإلعالم ، ومعظم الدراسات اإلعال(35)وتستحق ردود فعل احلكومة"
ختلق اىتمامات أي عندما هتتم ىذه الوسائل دلوضوع أو قضية معينة فإن اجلمهور يصبح 
مهتماً هبذه القضية وتتحدد أولويات اىتمامات اجلمهور بادلوضوعات حسب اىتمام وسائل 

 اإلعالم هبذه ادلوضوعات.
 عالقة اإلعالم بالرأي العام:

ال ديكن إغفاذلا بُت الرأي العام واإلعالم، فالرأي العام لو أمهيتو توجد عالقة تداخل 
ووظائفو اليت يؤديها يف اجملتمع وحيافظ على القيم والعادات والتقاليد يف الوقت الذي يعترب 
فيو الكثَت من ىذه القيم والعادات مل تعد ُتالءم أو تناسب اجملتمع، فالرأي العام ىو الذي 

 لعادات وىو الذي يغَتىا.حيافظ على القيم وا

فهناك عالقة متبادلة بُت الرأي العام واإلعالم وكالمها مرتبٌط باألخر ارتبطًا وثيقاً،  
حيث يؤثر ُكالًّ منهما على األخر ويتأثر بو، فالرأي العام يؤثر يف زلتوى الرسالة اإلعالمية 

اليت تصل يف الوقت ويضع حدود على طبيعية ىذه الرسالة اليت تنشرىا وسائل اإلعالم، 
احلاضر إىل إعداد كبَتة من الناس نظراً للزيادة السكانية، وزيادة نسبة التعليم وارتفاع مستوى 

 ادلعيشة، كل ىذه الظروف ساعدت يف التعرض للوسائل اإلعالم بشكل متتايل.
 توصلت الدراسة جملموعة من النتائج أمهها: نتائج الدراسة:

 تكوين الرأي العام يف كل اجملتمعات. اإلعالم لو دور فعال يف -1
ظاىرة الرأي العام موجودة منذ القدم وأصبح االىتمام هبا خالل النصف الثاين من القرن  -2

 العشرين.
 توجد أساليب متعددة ساعدت وسائل اإلعالم يف صناعة الرأي العام. -3
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  أن العوامل األساسية لنجاح اإلعالم ىي: )ادلرسل، الرسالة، -4
ُ
ستقِبل(، لكي تؤثر يف ادل

 الرأي العام.
 تعترب وسائل اإلعالم من ادلصادر ادلهمة يف تزويد الناس بادلعرفة والثقافة. -5
 أن ىناك عالقة تداخل وارتباط بُت اإلعالم والرأي العام، أي يؤثر ُكـالًّ منهما على اآلخر.  -6
التقدم التكنولوجي ساىم يف  الطرق احلديثة يف إخراج وتقدمي الرسائل اإلعالمية، بفعل -7

 الـتأثَت على الرأي العام. 
 :الـخـاتـمـة

 –لإلعالم دور جوىري يف تكوين الرأي العام من خالل وسائلو ادلختلفة )الصحافة 
 التلفزيون(، فهي تعمل من أجل خلق رأي عام جتاه قضايا اجملتمع ادلختلفة.  –الراديو 

ية اإلعالم اجلديد مقارنة باإلعالم القدمي، حيث ويتبُت من الورقة البحثية مكانة وأمه
توجد رلموعة من األسس اليت يقوم عليها اإلعالم منها احلقائق اليت تدعمها األرقام 

والتحلي بادلوضوعية عند نشر األخبار وادلعلومات، والصدق واألمانة عند  واإلحصائيات،
تتحكم يف الـتأثَت وسائل اإلعالم، مجعها من مصادرىا األصلية، باإلضافة إىل العوامل اليت 

فمنها على سبيل ادلثال ادلرسل والرسالة اإلعالمية وادلستقبل للرسالة اإلعالمية لكي حتقق 
اذلدف الذي تسعى إليو، كما تناولت الورقة مفهوم الرأي العام واستخدمت رلموعة من 

العام ىو الرأي السائد التعريفات اليت تتناول ىذا ادلصطلح، ومعظمها يؤكد على أن الرأي 
بُت أغلبية الناس جتاه قضية معينة، وباإلضافة إىل تطوره خالل العصور ادلاضية من التاريخ 
البشري، وكل ىذه العصور غَتت من ىذا ادلفهوم بشكل سلتلف عن األخر، كما مشلت 

البحوث الورقة إىل أنواع الرأي العام ادلختلفة حسب التصنيفات اليت تناولتها الدراسات و 
اإلعالمية واالجتماعية، وأخَتًا أشار الباحث إىل تأثَت اإلعالم على الرأي العام، حيث تبُت 
أن كل وسيلة من وسائل اإلعالم ذلا خصائصها وأساليبها يف الـتأثَت على الرأي العام، 

عالقة وختتلف من رلتمع إىل آخر، باإلضافة إىل العالقة اليت تربط اإلعالم بالرأي العام، فهي 
متبادلة يؤثر ُكـالًّ منهم على آخر، مبعٌت أن لإلعالم دور كبَت وفعال يف صناعة الرأي العام 

 وىذا الرأي يؤثر يف زلتوى الرسالة اإلعالمية ويضع حدود على طبيعية تلك الرسالة.
 



 تأثري وسائل اإلعالو يف صناعة الرأي العاو 
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 االتصاالت املؤسسية والفكر الوقائي يف ادارة األزمات

 دراسة وصفية
 

  علي حامد هارون حامد د.                                                                    
 مصراتة/جامعة اإلعبلم/ كلية ةمالعبلقات العاقسم                                                           

            

 الملخص
االزمات من خبلل تبنيها  ةدار إيتناول ىذا البحث دور االتصاالت ادلؤسسية يف 

للفكر الوقائي، وذلك لتوضيح أمهية الفكر الوقائي يف جتنيب ادلؤسسات ادلعاصرة لبلزمات 
، من خبلل الدور الذي ينبغي أن تقوم بو االتصاالت ادلؤسسية يف تأثَتاهتااحملتملة أو تقليل 

دور االتصاالت  ادارة اتصاالت االزمة، وتتبلور مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي: ما
 ادلؤسسية يف ادارة االزمات من خبلل تبنيها للفكر الوقائي ؟

يهدف ىذا البحث اىل توضيح مبفهوم االتصاالت ادلؤسسية وأنواعها وأمهيتها 
وأىدافها، وأيضًا توضيح مفهوم الفكر الوقائي إلدارة االزمات وأمهيتو ومتطلباتو للتنبؤ 

االزمة وخصائصها وطرق الوقاية منها، وكذلك يهدف  حبدوث االزمات وتوضيح مفهوم ادارة
البحث اىل وصف الدور الذي ينبغي أن تقوم بو االتصاالت ادلؤسسية يف ادارة االزمات من 

ىل الكشف عن ادلعوقات اليت تواجو االتصاالت ادلؤسسية، إضافة خبلل الفكر الوقائي، باإل
ًا طرح مقًتاات تساعد يف زيادة اىتمام وحتد من فاعليتها يف التنبؤ بوقوع االزمات، وأخَت 

 االتصاالت ادلؤسسية بالفكر الوقائي يف ادارة االزمات . 
وقد استخدم البااث ادلنهج الوصفي التحليلي دلعاجلة موضوع البحث، وذلك من 

 .البحث خبلل حتليل ادلعلومات اليت مت رتعها لتناسبو مع نوع
يشَت اىل التدابَت واالجراءات اليت تتخذ  وقد أوضح البحث أن مفهوم الفكر الوقائي

حتسبًا لوقوع أزمة، ويكون ىدف التدابَت جتنب وقوع االزمة أو تقليل تأثَتاهتا على ادلؤسسة، 
واتضحت أمهية الفكر الوقائي يف التنبؤ باألزمات ادلتوقعة وتقليل آثارىا احملتملة، واتضح أن 

ر الوقائي، وتبُتن أن مفهوم ادارة االزمات يعٍت ىناك متطلبات أساسية ال بد منها لتبٍت الفك
االستعداد دلواجهة األزمات من خبلل ختطيط وتنفيذ االسًتاتيجيات اليت دتنع أو تقلل من 

 األخطار على ادلؤسسة. 
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ادلؤسسية يف ادارة االزمات من خبلل الفكر  واتضح كذلك أن ىناك دور لبلتصاالت
على مدى االستعدادات اليت ينبغي القيام هبا، وتبُتن أن  الوقائي، وىذا يتوقف اىل اٍد كبَتٍ 

 األزمات من خبلل التنبؤ ادوث تساعد يف منع وقائية اجراءات طرق الوقاية تتطلب اختاذ
احملتملة، واتضح أن ىناك معوقات تواجو االتصاالت  األزمات احملتملة وحتديد باألزمات

 وع االزمات احملتملة .ادلؤسسية، وحتد من فاعليتها يف التنبؤ بوق
وبناًء على توصل اليو البحث فقد أورد البااث بعض ادلقًتاات منها: نشر الوعي 
بضرورة تبٍت ادلؤسسات ادلعاصرة للفكر الوقائي من خبلل ادلؤدترات والندوات العلمية، توفَت 

فادة من قاعدة بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة متعلقة بكل أنشطة ادلؤسسة ادلختلفة، االست
جتارب مؤسسات االعمال يف الدول ادلتقدمة ادلهتمة بالفكر الوقائي للوقوف على األساليب 

 واالجراءات اليت تتبعها للوقاية من االزمات احملتملة .
 تمهيد :    

دتثل ادلؤسسات ادلعاصرة يف الوقت احلاضر أرضًا خصبًة لوقوع األزمات، وادلؤسسات 
باألزمات، ووضع توقعات ذلا، واإلعداد دلواجهتها؛ ىي األقدر على جتاوز القادرة على التنبؤ 

األزمات بكفاءة وفاعلية أكثر من غَتىا، وذلك نتيجًة لآلثار السلبية ألنشطتها أو التغَتات 
الفجائية السريعة وادلتبلاقة وعدم القدرة على سرعة التكيف معها، لذا أصبح لزامًا على 

وينبغي  تطور قدراهتا وإمكانياهتا للوقاية من األزمات اليت تتعرض ذلا،ادلؤسسات ادلعاصرة أن 
أن تتبٌت االتصاالت ادلؤسسية الفكر الوقائي حلماية ادلؤسسات ادلعاصرة من ادوث 

، من خبلل إجراء البحوث واالستقصاءات البلزمة لدراسة االجتاىات وادلواقف االزمات
ارجية وبيةة العمل والسوق، واليت كمكن من خبلذلا واآلراء اخلاصة باجلماىَت الداخلية واخل

التنبؤ حبدوث األزمة، وتستطيع االتصاالت ادلؤسسية من خبلل الفكر الوقائي لفت نظر 
 االدارة العليا، دلعاجلة األسباب اليت كمكن أن تؤدي اىل ظهور األزمة .

  مشكلة البحث:
ت اليت تناولت االزمات اليت من خبلل متابعة البااث واطبلعو على عدد من الدراسا

تواجو ادلؤسسات ادلعاصرة، اتضح أن أغلب ىذه ادلؤسسات تتعامل مع االزمات من قبيل 
ردة الفعل وليس الفعل؛ مبعٌت أن ىذه ادلؤسسات تًتك اجملال للمشكبلت اىت تًتجم نفسها 
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ئر البشرية اىل أزمات، ويتم التدخل لعبلج االزمات اليت تكون قد أدت اىل كثَت من اخلسا
وادلادية والنفسية، وكل ذلك سببو امهال الفكر الوقائي ادلبٍت على الدراسات االستكشافية 
واالستطبلعية واالستشرافية اليت توفر الكثَت من ادلعلومات ادلهمة عن جوانب الضعف واخللل 

وم يف نشاط ادلؤسسات، ويسعى ىذا البحث اىل تسليط الضوء على الدور الذي ينبغي أن تق
بو االتصاالت ادلؤسسية يف إدارة االزمات من خبلل تبنيها للفكر الوقائي، وتتبلور مشكلة 
البحث يف السؤال الرئيسي: ما دور االتصاالت ادلؤسسية يف ادارة االزمات من خبلل تبنيها 

 ؟للفكر الوقائي 
 يسعى البااث من خبلل ىذا البحث اىل حتقيق االىداف اآلتية: أهداف البحث:

 توضيح مفهوم االتصاالت ادلؤسسية وأنواعها وأمهيتها وأىدافها . -1
توضيح مفهوم الفكر الوقائي إلدارة االزمات وأمهيتو ومتطلباتو للتنبؤ حبدوث  -2

 االزمات .
 توضيح مفهوم ادارة االزمة وخصائصها طرق الوقاية منها .  -3
يف ادارة االزمات من  وصف الدور الذي ينبغي أن تقوم بو االتصاالت ادلؤسسية -4

 خبلل الفكر الوقائي.
الكشف عن ادلعوقات اليت تواجو االتصاالت ادلؤسسية، وحتد من فاعليتها يف  -5

 التنبؤ بوقوع االزمات .
طرح مقًتاات تساعد يف زيادة اىتمام االتصاالت ادلؤسسية بالفكر الوقائي يف  -6

 ادارة االزمات .
 يسعى البااث من خبلل ىذا البحث اىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: تساؤالت البحث:

 ما مفهوم االتصاالت ادلؤسسية ؟ وما أنواعها وأمهيتها وأىدافها ؟ -1
ما مفهوم الفكر الوقائي إلدارة االزمات ؟ وما أمهيتو ومتطلباتو للتنبؤ حبدوث  -2

 االزمات ؟
 ما مفهوم ادارة االزمة ؟ وما خصائصها وطرق الوقاية منها ؟  -3
ما الدور الذي ينبغي أن تقوم بو االتصاالت ادلؤسسية يف ادارة االزمات من  -4

 خبلل الفكر الوقائي ؟
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ما ادلعوقات اليت تواجو االتصاالت ادلؤسسية ، وحتد من فاعليتها يف التنبؤ بوقوع  -5
 اصرة ؟االزمات يف ادلؤسسات ادلع

ما ادلقًتاات اليت تساعد يف زيادة اىتمام االتصاالت ادلؤسسية بالفكر الوقائي يف  -6
 ادارة االزمات ؟ 

استخدم البااث ادلنهج الوصفي التحليلي دلعاجلة موضوع البحث، وذلك  منهج البحث:
 من خبلل حتليل ادلعلومات اليت مت رتعها لتناسبو مع طبيعة البحث .

  :تناولها البحثالمحاور التي ي
إلصلاز ىذا البحث واالااطة بكل جوانبو ؛ فقد قام البااث بتقسيمو اىل احملاور 

 التالية:
 : مفهوم االتصاالت ادلؤسسية ، وأنواعها وأمهيتها وأىدافها . أوالً  

 : مفهوم الفكر الوقائي وأمهيتو ومتطلباتو .  ثانيـــــاً 
 ائصها وطرق الوقاية منها .: مفهوم ادارة االزمة وخص ثالثــــــاً 
 : دور االتصاالت ادلؤسسية يف ادارة االزمات من خبلل الفكر الوقائي . رابعــــــاً 
 : ادلعوقات اليت تواجو االتصاالت ادلؤسسية .  خامساً 
 : النتائج وادلقًتاات . سادساً 

 المحور األول
 مفهوم االتصاالت المؤسسية، وأنواعها وأهميتها وأهدافها

 أواًل: مفهوم االتصاالت المؤسسية:
تعترب االتصاالت ادلؤسسية جوىر وأساس العمليات والوظائف اإلدارية للمؤسسات 
ادلعاصرة، وىي دتثل مهزة الوصل اليت تربط بُت كل اإلدارات واألقسام ادلختلفة داخل ىذه 

عن بقية األجزاء ادلؤسسات، لتحقيق التكامل يف أعماذلا، إذ ال كمكن جلزء أن يعمل مبعزل 
األخرى، وكذلك تعمل االتصاالت ادلؤسسية على ربط ىذه ادلؤسسات ببيةتها اخلارجية، 
وذلك نظراً دلا تقوم بو من مهام ووظائف تيسر العمل اإلداري والفٍت، فاالتصاالت ادلؤسسية 
نشاط أساسي يف أي مؤسسة مهما كان اجمها، وأي قصور يف نظام االتصاالت ادلؤسسية 

 اءة االداء؛ فقرارات ادلؤسسة وأىدافهاــــر سَت العمل ويضعف كفـــــطل أو يؤخــــــشأنو أن يعمن 
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 وتوجهاهتا وخططها وتواصلها مع البيةة اخلارجية تتعلق االتصاالت ادلؤسسية .
وأيضاً عرفت بأهنا: "نقل ادلعلومات واالفكار بصفة مستمرة بُت االفراد بعضهم البعض 

ت التنظيمية بُت ادلديرين التنفيذيُت واالدارة العليا وبُت ادلوظفُت وادلشرفُت، يف كل ادلستويا
 .(1)وىي شبكة تربط كل أعضاء التنظيم أو ادلؤسسة"

 الضرورية وادلعلومات البيانات جتميع أو توفَت أو وكذلك عرفت بأهنا: "إنتاج
 إااطة اجلماعة أو للفرد كمكن حبيث إذاعتها، أو وتبادذلا ونقلها العملية اإلدارية الستمرارية

 التغيَت أو اجلماعات أو األفراد سلوك يف التأثَت أو جديدة أو معلومات أخبار أو بأمور الغَت
 .(2)"أو توجيهو السلوك ىذا يف والتعديل

 داخلها بادلؤسسة اخلاصة ادلعلومات وتبادل نقل عملية : "وىناك من عرفها بأهنا
 وذلك التنظيم، أعضاء بُت والرغبات واالجتاىات األفكار تبادل وىو وسيلة وخارجها،

 ادلطلوب التأثَت ومعاونوه األعلى الرئيس حيقق خبللو والتماسك"، ومن االرتباط على يساعد
 .(3)اذلدف" ضلو اجلماعة حتريك يف

ويعرفها البااث بأهنا: "أنشطة اتصالية يتم مبقتضاىا تبادل ادلعلومات والبيانات 
واحلقائق بُت األفراد داخل ادلؤسسة وبُت ادلؤسسة وادلؤسسات األخرى يف البيةة اخلارجية، 
وذلك للتعرف على سَت العمل واألداء ، والتأكد من أن كل شٍئ مت تنفيذه وفقًا دلا ىو 

 مرسوٌم لو". 
 مغلقًا مكتفية نظاماً  تكون أن تستطيع ال ادلؤسسات ادلعاصرة أن ى البااثوير 

 يتضمن مفتوااً  نظاماً  تكون أن عليها بل اخلارجي، احمليط ومنعزلة عن الذاتية باإلمكانات
على  حيتم ما والتأثر، ولعل ىذا التأثَت تتبادل وبالتايل فهي وادلخرجات ادلدخبلت رلموعة من

 الداخلي فعلى ادلستوى وخارجي، داخلي مستويُت على باالتصال القيام ةادلؤسسات ادلعاصر 
 على ادلستوى أما التنظيم، مستويات سلتلف يف وادلعلومات الرسائل التنظيم أفراد يتبادل

اخلارجي، ويتمثل يف  احمليط مع الرسائل أو االتصال وأفرادىا ادلؤسسة فتتبادل اخلارجي
ادلؤسسة ومرافق الدولة وادلؤسسات ذات النشاط الشبيو ادلؤسسات ذات الصلة بنشاط 

 بنشاط ادلؤسسة.
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 :المؤسسية االتصاالت ثانياً: أنواع
 الداخلي ادلستوى فعلى وخارجي، داخلي نوعُت إىل ادلؤسسية االتصاالت تنقسم

 أما للمؤسسة، اذليكلي البناء مستويات سلتلف يف وادلعلومات الرسائل أفراد ادلؤسسة يتبادل
 من اخلارجي احمليط مع الرسائل أو االتصال وأفرادىا ادلؤسسة فتتبادل ادلستوى اخلارجي على
 يأيت: فيما ادلوضوع ىذا يف نفصِّل ادلنافع، وسوف تبادل أجل

 ادلؤسسة ويتبع حتكم اليت القواعد إطار يف يتم الذي االتصال" وىو :الرسمي االتصال -1
 .(4)الرمسي" التنظيمي البناء حيددىا اليت وادلسارات القنوات

 ادلختلفة بأنواعها الرمسية االتصاالت يعرف بشبكات ما مؤسسة كل يف يوجد إذن
 اإلدارية الوادات بُت الربط لتوضيح كيفية التنظيمي، اذليكل وضع عند حتديدىا يتم والذي

 والتوجيهات ادلعلومات يف تدفق الرمسي االتصال ويساىم اذليكل، يتضمنها اليت ادلختلفة
 ادلعلومات خبلل نظرىم من وجهات على التعرف مع ادلرؤوسُت، إىل واألوامر والتعليمات

 ادلرتدة .
ثبلث أقسام رئيسة كمكن ذكرىا على النحو  الرمسي لبلتصال :أقسام االتصال الرسمي

 التايل:
األفراد  بُت ادلعلومات تدفق : تنتقل الرسالة يف االتصال اذلابطالنازل(( الهابط االتصال -أ

 أن يعٍت وىذا للتنظيم، الرئاسي التسلسل يف الدنيا ادلستويات إىل العليا ادلستويات من
 وىي ادلرؤوسُت، إىل الرئيس من ادلؤسسة يف تتم اليت االتصاالت ىي االتصاالت اذلابطة

 .(5)"ادلنظمة  يف شيوعا أكثر األمناط بذلك
ويعترب  األعلى، إىل األسفل من الصاعد االتصال يف الرسالة تنقل الصاعد: االتصال -ب

 وبُت بينها اجتاىُت ذي طريقاً  بذلك اإلدارة فتفتح اذلابط، لبلتصال مكمبلً  الصاعد االتصال
 التنظيمية، البحوث رلال يف احلديث اإلداري الفكر بتطور الفكرة ىذه موظفيها، وترتبط

 عن خبللو من العاملون يبحث حبيث ادلهام؛ من الكثَت إصلاز يف االتصال الصاعد ويساعد
 التقارب من ادلزيد حتقيق إىل فيؤدي واالجتماعية، احلاجات االقتصادية من الكثَت إشباع

 .(6)ادلؤسسة أداء على باإلجياب شلا يؤثر الصاعد التحريك وزيادة والتفاىم
 يتم فهو الية،ــــــاالتص يةــــالعمل لفعالية أساسي األفقي الـــاالتص يعترب األفقي: الـــاالتص  -ج
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 ويتم اإلداري، ادلستوى نفس يف يعملون الذين األفراد بُت أي الوظيفية وادلراكز عرب اإلدارات 
 سلتلف بُت ادلسائل سلتلف حبث أي والنقاشات وادلداوالت النظر وجهات طريق تبادل عن

 متبادل تفاىم إىل الوصول وبالتايل ومتناسق، متكامل بعمل القيام أجل من األقسام رؤساء
 .(7)مناسبة والول

 الرمسي أنواع االتصال من نوع تفضيل كمكن وبالنظر اىل أنواع االتصال الرمسي؛ فإنو ال
 لكل ألن وذلك ،آنفاً ادلذكورة  من األنواع نوع أي عن االستغناء كمكن ال ، كما آخر على
 .ادلؤسسة  بو يف ادلنوط ودوره من االنواع ادلذكورة آنفاً مزاياه نوع
   :الرسمي غير االتصال -2

ادلؤسسات  رتيع يف ادلؤسسة، وحيدث يف لبلتصال الرمسية القنوات إطار خارج ويتم
 احلياة أو يتعلق بالعمل وفيما الرمسية، وعبلقاهتم ورتبهم ادلتواصلُت مبراكز التقيد دون ادلعاصرة

 بشبكات التقيد خارجها دون أو ادلؤسسة داخل وحيدث الشخصية، اجلوانب أو االجتماعية
 على بُت العاملُت تنشأ اليت االتصاالت شبكة"اجازي بأنو:  ويعرفو مصطفى التواصل،

 .(8)شخصي" أساس
 لؤلعضاء الشخصية واالجتماعية العبلقات أساس على االتصال من النوع ىذا ويقوم

 األىداف اول غَت الرمسي االتصال عملية وتًتكز وادلركز، السلطة أساس على كونو من أكثر
 نوعي االتصال بُت التماسك ويتوقف نفسها، للمؤسسة أىداف كوهنا من أكثر الشخصية

ىذا  ويساعد العاملُت، واجتاىات الشخصية األىداف مع ادلؤسسة أىداف جتانس مدى على
على  أيضاً  ويساعد رمسية، بصفة تذكر ال قد مهمة وأفكار معلومات معرفة على االتصال

  .ادلؤسسة أعضاء بُت احلسنة اإلنسانية والعبلقات والصداقة الروابط تنمية
  : أهمية االتصاالت المؤسسية:ثانياً 

 :(9)تتضح أمهية االتصاالت ادلؤسسية من خبلل اآليت
القدرة على إصلاز األىداف داخل ادلؤسسة يتوقف على كفاءة االتصاالت اليت يربزىا  -1

 ادلدير يف عملو .
االسهام يف اختاذ القرارات اإلدارية وتتمثل يف نقل ادلعلومات والبيانات واإلاصاءات  -2

 وادلفاىيم عرب القنوات ادلختلفة . 



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقسه ملؤمتر العلني األول ا  

 

    426    
 

 ادلساعدة يف نقل ادلعلومات عرب القنوات الرمسية خللق التماسك بُت وادات العمل  -3
 خل ادلنظمة . يعترب وسيلة ىادفة لضمان التفاعل والتبادل ادلشًتك لؤلنشطة دا -4
 يعترب وسيلة رقابية وإرشادية ألنشطة ادلدير . -5

  ثالثاً: أهداف االتصاالت المؤسسية:
 :(10)تسعى االتصاالت ادلؤسسية اىل حتقيق رلموعة من االىداف ، وىي كما يلي

 حتقيق انسياب ادلعلومات والبيانات الضرورية حلسن سَت العمل داخل ادلؤسسة . -1
العاملُت مبا حيتاجون اليو من االجراءات اخلاصة بالعمل للقيام مبهام اعماذلم على تزويد  -2

 أكمل وجو .
وضع كافة ادلعلومات والبيانات الدقيقة أمام متخذي القرار اىت يتمكنوا من صنع  -3

 قرارات سليمة ومناسبة 
 حتقيق قدر من الفهم ادلشًتك بُت سلتلف الفةات يف ادلؤسسة . -4
 دوث االزدواجية يف العمل من خبلل التشاور .منع ا -5
مساعدة االدارة على القيام بأعماذلا الرئيسة يف رسم سياسات ادلؤسسة ووضع خططها  -6

 واختاذ قراراهتا .
دتكُت القيادة العليا يف ادلؤسسة من توصيل توجيهاهتا وأفكارىا ونصائحها اىل العاملُت  -7

توصيل مقًتااهتم وآرائهم ووجهات نظرىم وشكواىم  ويف الوقت نفسو دتكُت العاملُت من
 اىل االدارة .

شرح طريقة أداء العمل للمرؤوسُت وتوضيح عبلقتو بباقي االعمال يف ادلؤسسة مع حتديد  -8
 معايَت األداء، وتزويد العاملُت بتغذية عكسية عن مستويات تقدمهم يف االنتاج . 

دلؤسسية؛ كمكننا القول أن العمل اجليد وشلا سبق يف احلديث عن زلور االتصاالت ا
للمؤسسات ادلعاصرة يف اإلتصال اجليد، وىف ادلقابل فإن ضعف نظام االتصاالت ادلؤسسية 
يؤدى إىل شلل ادلنظمة مهما توافر لديها من إمكانات مالية أو بشرية، ألن جهاز 

كغَته من   االتصاالت ادلؤسسية كمثل عصب ادلؤسسة الرامي لتحقيق أىدافها، ويساىم
الوظائف اإلدارية األخرى يف تنظيم عمل ادلؤسسات ادلعاصرة، ونستطيع القول أن أي نشاط 
إداري ال يتوفر فيو جهاز االتصاالت ادلؤسسية متميز وناجح؛ فهو نشاط ناقص ويقود إىل 
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الفشل يف هناية األمر، وإذا كانت وظيفة اإلدارة تنفيذ السياسة العامة للمؤسسات ادلعاصرة 
فإن االتصاالت ادلؤسسية من أىم الوسائل التنفيذية اليت ال كمكن ألى إدارة القيام بواجباهتا 
دون استخدامها، ولكى حيقق العمل اإلداري النتائج ادلرجوة؛ فمن الواجب إجياد نظام 
اتصايل فعال يكفل عملية توصيل البيانات جلميع اإلدارات واألقسام والوادات اليت تشكل 

 داري  للمؤسسات ادلعاصرة .            النظام اإل
 المحور الثاني

 مفهوم الفكر الوقائي وأهميته ومتطلباته
 : مفهوم الفكر الوقائي: أوالً 

ينبغي للمؤسسات ادلعاصرة تبٍت التنبؤ الوقائي كمتطلب أساسي يف عملية إدارة 
األزمات من خبلل إدارة سّباقة؛ وىي اإلدارة ادلعتمدة على الفكر التنبؤي اإلنذاري لتفادي 
ادوث أزمة مبكرًا عن طريق صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على ادلبادأة واالبتكار 

 يها. وتدريب العاملُت عل
ىو االجراءات اليت يتم اختاذىا بناًء على حتسس خلوف : "عرف الفكر الوقائي بأنو

 مستقبلي، وكمثل استجابة جتنبيو شرطية، ويعكس القدرة على التفكَت التجديدي واالبتكار
، أي رؤية العبلقات بُت القوى وادلتغَتات اليت ال يستطيع يف التعامل مع االزمات احملتملة

 .(11)ؤيتها"اآلخرون ر 
نشاط اداري يسعى اىل وضع االفًتاضات اول أاداث ادلستقبل وعرف أيضًا بأنو: "

باستخدام تقنيات خاصة وفق فًتات زمنية سلتلفة، ويعتمد عليو ادلديرون أو متخذو القرارات 
 .(12)يف تطوير االفًتاضات اول أوضاع ادلستقبل"

اجرائيًا بأنو: "ىو رلموعة من  وعطفًا على ما سبق يعرف البااث الفكر الوقائي
التدابَت واالجراءات اليت تتخذ حتسباً لوقوع أزمة، أو لنشؤ تأثَتات لظروف بعينها أو دلشكلة 
متوقع ادوثها، ويكون ىدف ىذه التدابَت جتنب وقوع االزمة أو التقليل من تأثَتاهتا على 

 ادلؤسسة". 
كر األساسّية، ويساعد الفكر الوقائي ويرى البااث أن الفكر الوقائي فرٌع من فروع الف

على التنبؤ باألزمات قبل وقوعها من خبلل التنقيب عن االاتماالت والنذر لبلزمات، 
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ويعتٍت باإلجراءات والتدابَت اليت تتبع من قبل جهاز االتصاالت ادلؤسسية، وذلك هبدف 
ثها وتعرُّض ادلؤسسات وقاية ادلؤسسة من االزمات احملتملة، باإلضافة إىل تقليل ااتمال ادو 

ذلا يف ادلستقبل، كما يهتم الفكر الوقائي بإجياد طرق الوقاية من االزمات وتطبيق أساليب 
      علمية مبتكرة للتعامل مع االزمات احملتملة .

 : أهمية الفكر الوقائي:ثانياً 
 :(13)تتضح أمهية تبٍت الفكر الوقائي لبلزمات من خبلل اآليت

باألزمات قبل وقوعها، وىذا يهيئ جهاز االتصاالت ادلؤسسية للتصرف مع التنبؤ  -1
 االزمات من قبيل الفعل وليس ردة الفعل .

تقليل نسبة الضرر الذي يلحق بادلؤسسة من االزمات، ويتمثل ذلك يف اخلسائر النفسية  -2
 والبشرية وادلادية .

القوة والضعف يف اداء ادلؤسسة، ووضع منح االدارة العليا وقتًا كافيًا للتعرف على نقاط  -3
 خطط ااًتازية لتجنب االزمات احملتملة يف ادلستقبل أو التقليل من آثارىا . 

التبصر بادلوقف قبل التصرف بأي طريقة، وتكون كل خطوة زلسوبة ومقّدرة بدقة، اىت  -4
 ال حتدث نتائج عكسية تكون خصماً على ادلؤسسة.

ات ادلعنية بإدارة االزمات، وىذا بدوره كمنح فريق ادارة االزمة استقبللية االجهزة واجله -5
 الثقة واالعتماد على النفس التعامل مع االزمات مستقببلً .

جتنب العشوائية والتخبط واالرتباك الناتج عن عدم االستعداد اجليد للتعامل مع االزمات  -6
 ىل مناقشة البدائل واخليارات ادلتااة بدون تسرع . إضافة احملتملة، باال

 :ثالثاً: متطلبات الفكر الوقائي
 :(14)ىناك متطلبات أساسية ال بد منها لتبٍت الفكر الوقائي وىي كما يلي

وتطوير نظام إداري سلتص كمّكن ادلنظمة من التعرف على ادلشكبلت وحتليلها  إجياد -1
 كفاءات ادلختصة.ووضع احللول ذلا بالتنسيق مع ال

قاعدة بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة متعلقة بكل أنشطة ادلؤسسة ادلختلفة  توفَت -2
 للوقوف على أداء االدارات واالقسام ادلختلفة، ورصد مؤشرات االزمات زلتملة احلدوث. 

 العمل على وضع التخطيط لؤلزمات جزءًا مهماً من التخطيط االسًتاتيجي. -3
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 عقد الربامج والدورات التدريبية وورش العمل يف رلال إدارة األزمات. -4
التقييم وادلراجعة الدورية خلطط إدارة األزمات واختبارىا حتت ظروف مشاهبة حلاالت  -5

 األزمات وبالتايل يتعلم األفراد العمل حتت الضغوط .
لدقة والكفاءة والقدرة على التأكيد على أمهية وجود نظام فّعال لئلنذار ادلبكر يتسم با -6

 رصد مؤشرات اخلطر وتفسَتىا وتوصيلها اىل متخذي القرار .
، ها وتطوير قدراهتم يف ىذا اجملالتدريب األفراد على التعامل مع االزمات يف اال ادوث -7

 وذلك من خبلل الربامج التدريبية ادلتعلقة بإدارة االزمات وورش العمل .  
لوقائي يسعى اىل وقاية ادلؤسسة من االزمات احملتملة من ويرى البااث أن الفكر ا

نااية ، وكذلك االستعداد ادلسبق للتعامل معها يف اال ادوثها من نااية أخرى، وذلك 
، والتنبؤ ادلسبق من خبلل الدراسات االستشرافية اليت جترى جلمع ادلعلومات والبيانات

، وتعبةة ادلوارد لية  اخلارجية ادلولدة ذلاالداخ ، واستشعار خطرىا، ورصد ادلتغَتاتحبدوثها
كفاءة وقدرة   ، ورفعيب فريق االزمة على التعامل معها، وتدر واإلمكانات ادلتااة للتعامل معها

، وصنع القرارات دلواجهتها والتقليل من اخلسائر إىل احلد األدىن، وجهاز ادلؤسسة يف ادارهتا
دالً زمام ادلبادرة، ويؤكد على اجلانب اإلجيايب باالتصاالت ادلؤسسية الناجح ىو الذي كمتلك 

، ويكون نشاطو من قبيل الفعل وليس ردة الفعل يف التعامل مع من الدفاعي يف ادارة االزمة
 االزمات . 

 المحور الثالث
 مفهوم ادارة االزمة وخصائصها وطرق الوقاية منها

 : مفهوم األزمة :أوالً 
الختاذ ترتبط ظاىرة األزمة باإلاساس باخلطر والتوتر، وأمهية عنصر الوقت البلزم 

، فاألزمة موقف حيتاج إىل بذل اجلهد للتعرف على متغَتاتو، قرارات وإجراءات ادلواجهة
، والتعامل مع ىذا ادلوقف ةالسيطرة على أاداثو وجتنب سلاطر وتفسَت ظواىره، وزلاولة 

ة والظروف اليت أتاات ذلا مقة لؤلاداث السابقة، دلعرفة أسباب األزميستلزم توافر رؤية متع
تقبلية ؛ كما يستلزم ذىنًا متفتحًا إلدراك رتيع األبعاد احمليطة باألزمة وأخَتًا رؤية مسالوجود

، وذلك ألن التعريفات  يوجد اتفاق مواد لتعريف األزمة، واللتوقع ما سيحدث من تطورات
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النظر، ونوااي االىتمام والًتكيز، وفيما يلي يستعرض البااث قد تعددت بتعدد وجهات 
 بعض التعريفات اخلاصة مبصطلح األزمة وىي كما يلي :

هتديد خطَت متوقع أو غَت متوقع، ألىداف وقيم : "عرفت االزمة األزمة بأهنا تعٍت
اليت حتد ومعتقدات وشلتلكات سواًء تابعة لؤلفراد أو ادلنظمات أو احلكومات أو البلدان، و 

 .(15)من القدرة على اختاذ القرارات الفعالة والسريعة"
( Ji-Wetوصلد أن اللغة الصينية قد برعت يف صياغة مصطلح األزمة إذ ينطقونو )

وىي عبارة من كلمتُت: األوىل تدل على "اخلطر" واألخرى تدل على "الفرصة" اليت كمكن 
حتويل األزمة وما حتملو من سلاطر إىل فرصة  استثمارىا، وتكمن الرباعة ىنا يف تصور إمكانية

إلطبلق القدرات اإلبداعية اليت تستثمر األزمة كفرصة إلعادة صياغة الظروف وإجياد احللول 
 .(16)السديدة

 .(17)ويعرفها رضا بأهنا: "فًتة ارجة أو االة غَت مستقرة تنتظر تتدخبلً أو تغيَتاً فورياً"
مفاجئ تتجو فيو العبلقات بُت طرفُت أو أكثر  وعرفت األزمة كذلك بأهنا: "موقف

ضلو ادلواجهة بشكل تصعيدي نتيجة لتعارض قائم بينها يف ادلصاحل واألىداف، أو نتيجة 
إلقدام أاد االطراف اىل القيام بتحدي عمل يعده الطرف اآلخر ادلدافع كمثل هتديداً دلصاحلو 

، مستخدماً يف ذلك سلتلف ى تلك ادلصاحلمضاداً للحفاظ عل وقيمو احليوية، ما يستلزم حتركاً 
وسائل الضغط ومبستوياهتا ادلختلفة، سواًء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اىت 

 .(18)عسكرية"
كما أن األزمة تعٍت: "نقطة حتول، أو موقف مفاجئ يؤدي إىل أوضاع غَت مستقرة، 

دد للمواجهة يف وقت وحتدث نتائج غَت مرغوب فيها، يف وقت قصَت، ويستلزم اختاذ قرار زل
 .(19)تكون فيو األطراف ادلعنية غَت مستعدة، أو غَت قادرة على ادلواجهة"

وعرفت أيضًا بأهنا: "موقف زلدد يهدد مصاحل ادلنشأة وصورهتا أمام اجلماىَت شلا 
 .(20)يستدعي اختاذ قرارات سريعة لتصويب األوضاع اىت تعود إىل مسارىا الطبيعي"

  األساسية لألزمة:: الخصائص ثانياً 
ىناك رلموعة من اخلصائص اليت دتيز األزمة عن غَتىا من ادلصطلحات ادلقاربة ولعل 

 االتــــــــبلل التعريفات اليت تناولت مصطلح األزمة يف سلتلف رلـــىذه اخلصائص تتجلى من خ
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 :(21)اليت تعٌت بدراستها وتتمثل ىذه اخلصائص فيما يلى
 عند انفجارىا .ادلفاجأة العنيفة  -1
 نقطة حتول أساسية . -2
 ينقص فيها التحكم يف األاداث . -3
 تسود فيها ظروف عدم التأكد ونقص ادلعلومات . -4
 الغموض وعدم وضوح الرؤية . -5
 ضغط الوقت واحلاجة إىل اختاذ قرارات سريعة وفعالو وصائبة . -6
 األساسية اليت يقوم عليها النظام.التهديد الشديد للمصاحل واألىداف واالفًتاضات  -7
 اهنيار مسعة ادلنظمة أو مسعة متخذ القرار . -8
 تفقد رسالة ادلنظمة مصداقيتها جتاه اجملتمع . -9

 تأثَت القلق واالضطراب على اياة األفراد . -10
 ادلنازعات القانونية وادلالية بُت رتاعات ادلصاحل واألطراف ادلعنية .  -11
 قوع خسائر مادية أو بشرية أو نفسية .تتسبب يف و  -12
 الدخول يف دائرة من اجملاىيل ادلستقبلية اليت يصعب اساهبا بدقة . -13

 مفهوم ادارة االزمات:
، وحتديد مصادر اآلثار السلبية ادلرتبطة باألزمةترتكز إدارة األزمات على ختفيض 

رية وادلادية وادلعنوية الناجتة عنها، ادلخاطر والتهديدات وإزالة مسبباهتا أو تقليل اخلسائر البش
وىذا يتطلب استخدام نظم لئلنذار ادلبكر على درجة عالية من احلساسية اللتقاط كافة 
إشارات اإلنذار احلقيقية ووضع خطط مسبقة لبلستعداد والوقاية من األزمات احملتملة، 

 وىناك عدة تعريفات إلدارة األزمات منها ما يلي: 
مات بأهنا: "القدرة على فهم واشد وتنسيق وتوجيو كافة األنشطة عرفت ادارة االز 

ومهارات العبلقات العامة من أجل خلق وإجياد مناخ إجيايب يساعد على منع األزمات أو 
 .(22)احلد من آثارىا السلبية واليت قد تتعرض ذلا ادلؤسسة أو ادلسؤولُت أو العاملُت هبا"

دلواجهة األزمات من خبلل ختطيط وتنفيذ عدد من كما تعرف أيضاً: "بأهنا االستعداد 
 .(23)االسًتاتيجيات اليت كمكنها منع أو التقليل من اآلثار السيةة على ادلنظمة"
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وكذلك عرفت بأهنا: "مفهوم شامل يعكس رؤية ادلؤسسة ككل يف اإلجراءات 
صات واألساليب اليت تتخذىا يف التعامل مع األزمات، حبيث يشارك فيها كافة التخص

واألنظمة بادلؤسسة مبا فيها إدارة العبلقات العامة وذلك قبل وأثناء وبعد وقوع األزمات، ويتم 
وضع اإلجراءات اليت تتخذىا ادلؤسسات يف ادلراال الثبلث لتمثل يف رلملها نوااي 

 .(24)التخطيط واالستعداد للتعامل مع األزمات يف مراالها الثبلث"
لعملية اإلدارية ادلستمرة اليت هتتم بالتنبؤ باألزمات احملتملة ومت تعريفها كذلك بأهنا: "ا

عن طريق االستشعار ورصد ادلتغَتات البيةية الداخلية واخلارجية ادلولدة لؤلزمات وتعبةة ادلوارد 
واإلمكانيات ادلتااة دلنع أو اإلعداد للتفاعل مع األزمات بأكرب قدر شلكن من الكفاءة 

قدر شلكن من الضرر للمنظمة وللبيةة والعاملُت، مع ضمان العودة  والفاعلية ومبا حيقق أقل
لؤلوضاع الطبيعية يف أسرع وقت وبأقل تكلفة شلكنو وأخَتاً دراسة أسباب األزمة الستخبلص 
النتائج دلنع ادوثها أو حتسُت طرق التعامل معها مستقببل مع زلاولة تعظيم الفائدة الناجتة 

 .(25)عنها إىل أقصى درجة شلكنة"
ومن خبلل استعراض التعريفات السابقة يرى البااث أن إدارة األزمات تتطلب قدرة 
ادلؤسسة على إدراك ادلخاطر؛ والتهديدات احلالية واحملتملة، والعمل على جتنبها أو تقليل 
آثارىا السلبية، وذلك إلعادة التوازن للمؤسسة يف أقل وقت شلكن وبدء نشاطها مرة أخرى، 

دروس ادلستفادة دلنع تكرار األزمة أو حتسُت طرق التعامل معها مستقببلً واستخبلص ال
واالستفادة من الفرص اليت تتيحها، وىناك بعض ادلؤسسات ال تتقبل مفهوم إدارة األزمات 
بسبب عدم قدرهتا على تقدير خطورة ادلوقف ووجود أخطاء بشرية تكون اإلدارة غالبا 

ضغوط ادلستمرة اليت ال كمكن جتاىلها من ادلتأثرين عند مستعدة إلخفائها باإلضافة إىل ال
 اختاذ اإلدارة العليا دلوقف ااسم دلواجهو األزمة .

  :طرق الوقاية من األزمات :ثالثاً 
 قبل األزمات مع التعامل زلاولة يف تتمثل األزمات إدارة تواجو اليت التحديات إن
 ألي األساسية الركيزة دتثل واليت الوقائي؛التخطيط  عملية على ادلرالة وتعتمد ىذه ادوثها،

 ،احملتملة األزمات ادوث منع يف الفعالة ادلسامهة يهدف إىل فالتخطيط لؤلزمات، فعالة إدارة
 جتنب ادلؤسسات ادلعاصرة على تربز قدرة والوقاية ،ادوثها اال يف عليها للرد والتحضَت
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 بأولويات قائمة إعداد إىل بداية األمر يف حتتاج وىي ادوثها، دون واحليلولة ادلخاطر،
 . احملتملة األزمات

؛ جيب االىتمام األزمات مستقببلً  ادوث تساعد يف منع وقائية اجراءات والختاذ
 (26)باآليت:

 دلواجهة الصحيح الطريق يف األوىل اخلطوة ىو التنبؤ إن :المحتملة باألزمات التنبؤ -1
 من ادلؤسسة تواجهها أن احملتمل من اليت حتديد األزمات ويعترب التخطيط، طريق عن األزمة
ويتم ذلك من خبلل رصد مؤشرات االنذار ادلبكر اليت كمكن  األزمات، إلدارة الرئيسية ادلهام

 .من خبلذلا التنبؤ باألزمات احملتملة هبدف الوقاية منها واالستعداد للتعامل معها 
 دتثل أن ادلتوقع من اليت اجملاالت حتديد وذلك من خبلل :المحتملة  األزمات تحديد -2

 أو األوضاع تصحيح إما ادلؤسسة اجملاالت بدقة؛ تستطيع ىذه حتديد مت فإذا لؤلزمات، بؤراً 
 ىذه يف تشارك أن ادثت، وجيب إن األزمة دلواجهة العدة إعداد أو ادلوجودة، األخطاء
من  بد ال احملتملة؛ األزمات حتديد يتم واىت اإلدارية يف ادلؤسسة، ادلستويات رتيع العملية
ادلؤسسة  توصيف وىي أال ادلؤسسية؛ االتصاالت عاتق على تقع جداً  مهمة بعملية القيام

 االلتزامات هبا مثل: يتعلق ما وكل ادلؤسسة عن واحلقائق وادلقصود بذلك رتع ادلعلومات
للتعرف على مدى  العاملُت، وكذلك ادلنتجات والتأمينات ومستحقات ادلالية كالضرائب

وسياسات العمل، وكذلك  ادلنافسة، وينبغي أيضاً مراجعة القوانُت للتلف وقدرهتا على قابليتها
والعمبلء وادلؤسسات  ادلؤسسة كادلنافسُت وادلوردين بأداء عبلقة ذلا اليت دارسة كل اجلهات

 مع توافقها مدىو  من ايث مواصفاهتا ادلؤسسة فيها تقع اليت احلكومية، وأخَتًا فهم البيةة
 .نشاط ادلؤسسة

 بدراسة ادلؤسسية القيام االتصاالت جهاز على وبناًء على ما سبق يرى البااث أن
 أن كمكن اليت األزمات سلتلف اصر من اىت يتمكن واخلارجية؛ الداخلية بيةة ادلؤسسة

 اليت واألساليب ،باألزمات السابقة خاصة ملفات إعداد إىل إضافة ذلا ادلؤسسة، تتعرض
 عانت منها ادلؤسسات اليت األزمات دراسة وكذا األساليب، تلك ونتائج دلواجهتها، اتِبعت

 ادلتحققة والنتائج اليت اتبعتها تلك ادلؤسسات، األساليب على والوقوف ذات النشاط الشبيو،
 ادلؤسسية يف االتصاالت جهاز ستساعد االجراءات أساليب التعامل مع األزمات، وىذه من
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 إىل إضافة ذلا ادلؤسسة، تتعرض أن ادلمكن اليت من األزمات بعض على بسهولة التعرف
 دلواجهتها، استعداد أفضل ىناك سيكون فإنو  يتمكن من جتنبها مل إن واىت جتنبها، إمكانية
 ادلؤسسية لئلعداد االتصاالت السلبية، وينبغي أن يسعى جهاز آثارىا من التخفيف وبالتايل
 ذلا ادلؤسسة، تتعرض أن كمكن اليت سلتلف األزمات دلواجهة مهيأً  يكون األزمات، وأن إلدارة
 .سليمة  بطريقة عليها والرد

 المحور الرابع
 دور االتصاالت المؤسسية في ادارة االزمات من خالل الفكر الوقائي

إن تبٍت الفكر الوقائي يساعد جهاز االتصاالت ادلؤسسية يف التعامل االزمات غَت 
ادلتوقعة، وادلواقف الطارئة اليت قد يًتتب عليها آثار سلبية بالنسبة للمؤسسة، ويتطلب االمر 
بذل اجلهود وبناء التصورات وأخذ احليطة واحلذر يف التعامل مع االزمات ادلتوقعة، ويتوقف 

ادلؤسسية يف ادارة االزمات من خبلل الفكر الوقائي إىل اد كبَت على  صلاح االتصاالت
الستعدادات اليت مت القيام هبا قبل ادوث األزمة بوقت طويل، وتشمل ىذه مدى ا

  (27)االستعدادات ما يلي:
 : وذلك من خبلل اآليت:بناء سمعة طيبة مع جماهير المؤسسة -1

 الصدق يف ادلعلومات ادلقدمة للعمبلء.  -
 .تقدًن ضمانات لتحقيق رضا العمبلء  -
 سلعة أ خدمة أو فكرة.اجلودة والتميز يف ادلنتج سواًء كان  -
 بناء قيمة ادلنتج يف أذىان العمبلء. -
 التوقف عن االدعاءات وادلبالغة يف مزايا التعامل مع ادلؤسسة. -
 الرد على التساؤالت وشكاوي العمبلء. -
 الوفاء بالوعود وادلصداقية يف التعامل.  -
 إظهار الثقة والتواضع. -
 .االتصال ادلستمر مع اجلماىَت -
 لشخصية مع العمبلء واألطراف ذات العبلقة مع ادلؤسسة.تنمية العبلقات ا -
 و سياساتـــــــــوت العمبلء والتعرف على اجتاىاهتم وآرائهم ضلـــــاالستماع لص -
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 ادلؤسسة ومنتجاهتا اسًتاتيجياهتا ادلستخدمة يف زتبلهتا االعبلمية .
 تعظيم قيمة معامبلت العمبلء مع ادلؤسسة . -
 العمبلء واألطراف األخرى . بناء الثقة ادلتبادلة مع -
 بناء وضعية جيدة للمنتجات يف األسواق ادلستهدفة . -

يساعد وجود مثل ىذا النظام  بناء نظام لالتصاالت الفعالة في حال حدوث األزمة: -2
، وتوافر الثقة الكافية للتعامل الفعال الوقت الثمُت يف اال وقوع األزمةعلى عدم إضاعة 

 معها .
يتم ذلك بالتنسيق مع ادلسؤولُت ات المتوقعة وأولويات التصدي لها: تحديد األزم -3

بُت كبار ادلسؤولُت عن إدارة األزمات، وقد يستلزم ذلك عقد بعض جلسات العصف الذىٍت 
 ؛ لتحديد أولويات القضايا أو األزمات اليت من احملتمل أن تتعرض ذلا ادلؤسسة.داخل ادلنظمة

يف كثَت من ادلواقف سوف جنب األزمات المحتملة: تطوير السياسات الالزمة لت -4
، وىا للتعامل مع االزمات احملتملةيواجو ادلسؤولون بادلؤسسة بالسؤال عن السياسات اليت أعد

واىت ال يضع ادلسؤولون أنفسهم يف موقف ارج من خبلل القول بأنو ال يوجد سياسة 
األزمات احملتملة وحتديث ىذه زلددة؛ فإنو يفضل وجود تصورات بشأن التعامل مع مواقف 

 التصورات بصفة منتظمة .
جيب تشكيل فرق من ادلتخصصُت يف اجملاالت واالقسام تشكيل فرق إدارة أزمات:  -5

، وتقدًن ادلساعدة كما جيب حتديد رئيس ذلذا الفريق  ادلختلفة؛ للتعامل مع األزمات احملتملة،
، همأعضاء الفريق واألدوار ادلتوقعة لكل من البلزمة لو، كذلك يستلزم األمر حتديد مسؤوليات

وينبغي االشارة اىل ضرورة منح صبلايات لرئيس فريق ادارة االزمات، ألن كل مسؤولية جيب 
أن تبلزمها صبلايات وسلطات ختوِّل لرئيس الفريق القدرة على التصرف يف اخلطط 

 يف ادلؤسسة.والتمويل وسلاطبة اجلهات ادلعنية بدون الرجوع لئلدارة العليا 
، زية للوقاية من األزمات احملتملةلبلستعداد واجلاىتوفير المعلومات والبيانات الالزمة:  -6

فإن فريق ادارة األزمات حيتاج إىل توافر مصادر متجددة وكافية للمعلومات بشأن األزمات 
التعامل معها احملتملة، واآلثار ستنجم عنها، ونطاقها واالقسام اليت قد تعاين منها، وسياسات 

 يةــــــــاىَت ادلؤسسة الداخلــبلم ورتــــــــــائل اإلعـــــــمستقببًل، اىت يستطيعون التعامل بفاعلية مع وس
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 واخلارجية.
ىذا الدليل يوضح التصرف الذي جيب أن  تطوير وتوزيع دليل إرشادات الطوارئ: -7

و إذا ما اتصلت يسلكو فريق ادارة االزمات بصفة عامة، وما الذي جيب على كل فرد القيام ب
 ، باإلضافة إىل قائمة أمساء فريق اتصاالت األزمات .بو وسائل اإلعبلم

الرغم على  تنمية االستعداد لدى جهاز االتصاالت المؤسسية للتعامل مع األزمات: -8
، إال أنو قد يكون من ادلمكن تنمية طارئة يصعب التنبؤ هبا وبطبيعتهامن أن األاداث ال

االستعداد لتلك األاداث األكثر ااتمااًل واليت قد يًتتب عليها نتائج سلبية للمؤسسة، ومن 
نااية أخرى فإنو من ادلمكن تصميم نظام لبلتصاالت كمكن تفعيلو يف التعامل مع األزمات 

 تملة .احمل
ويرى البااث أنو من الضروري أن يتبٌت جهاز االتصاالت ادلؤسسية التخطيط 
االسًتاتيجي؛ وىذا النوع من التخطيط حيتاج إىل وقت طويل إلعداد اخلطط اليت هتدف 
لبلستعداد للتعامل مع االزمات احملتملة يف ادلستقبل، ولذلك فإنو يبحث عن احلل األفضل 

يتضمن عدة بدائل وخيارات شلكنة لوقاية ادلؤسسة من األزمات أو أو األمثل لؤلزمة وقد 
تقليل آثارىا احملتملة، ويستفيد جهاز االتصاالت ادلؤسسية من التخطيط االسًتاتيجي يف 

، ، وكذللك تفتيت االزمة إىل أجزاءالبحث عن أفضل احللول يف التعامل مع االزمات احملتملة
يارات ا، وينبغي طرح عددًا متنوعًا من البدائل واخلووضع احلل ادلناسب لكل جزء على اد

 ىل تبٍت رؤية بعيدة ادلدى .إضافة ، باإلادلمكنة للتعامل مع االزمة
 المحور الخامس

 معوقات االتصاالت المؤسسية
 لذلك، ادلبلئمة الظروف رتيع توفر أن ادلؤسسة على جيب ذتاره االتصال يعطي لكي

 من احلد أو ادلنقولة، ادلعلومات تشويو أو حتريف شأهنا من اليت ادلعوقات من وذلك باحلد
االتصاالت  عملها، ومعوقات يف احلواجز إقامة أو ،استخدامها رلاالت اإلجيايب يف تأثَتىا

 من شأهنا إاداث ىذه ادلعوقات ألن اإلدارات، باىتمام حتظَ  اليت ادلواضيع أىم من ادلؤسسية
 حتديد ادلعوقات استقباذلا، وكمكن غاية إىل الرسالة إرسال من ابتداء وذلك ،سلبية تأثَتات

 رةــــــــــاالت ادلؤسسية، وحتد من فاعليتها يف حتقيق أىداف ادلؤسسات ادلعاصـــــــو االتصــاليت تواج
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   :وىي على النحو التايل
 ااجاهتم ورغباهتم يف ىناك اختبلفات بُت العاملُت :الفردية االختالفات معوقات -1

 إدراكهم لذلك يتفاوت ونتيجة واىتماماهتم، نظرىم ووجهات وعاداهتم وتقاليدىم واجتاىاهتم
 الفرد تفسَت ويتوقف ،واجتاىاهتم وميوذلم آرائهم مع متباينة، وتتوافق بطرق لؤلمور ووزهنم
 وعلى وادلعنوية، ادلزاجية والنفسية االتو تفكَته، وعلى طريقة على االتصال دلضمون وفهمو
 اإلدارية تعترب القدرات ايث اإلدراكية بادلعوقات عنو يعرب ما االجتماعي، وىذا توازنو

 والتحيزات اإلدراكية فالقصور االتصال، لفعالية األساسية العوامل من ادلعلومات إليو للمرسل
الذي  ادلعٌت يف وكذلك ذلا، واستيعاهبم للمعلومات تلقيهم يف تؤثر األفراد هبا يتصف اليت
 مضامُت فهم إن عليهم، ايث ادلعلومات ىذه تأثَت درجة ويف ادلعلومات ذلذه ونويعط

 الثقايف والتنوع الفردية باالختبلفات متأثرين آخر، إىل فرد من سلتلفة يأخذ أشكاال االتصال
 يبلاظ فحسب؛ بل ىنا األمر يقف وال االتصالية، العملية إعاقة من شأنو وىذا وادلعريف

 وتقل الوااد، اإلداري ادلستوى عاملي بُت وسريعة تكون متيسرة االتصال فرصة أن أيضاً 
 ادلعلومات كمية أن أيضاً  ويبلاظ بل ادلختلفة، ادلستويات اإلدارية يف العاملُت بُت فعاليتها
 يعيق ما وىذا ادلؤسسة، يف الدنيا إىل ادلستويات العليا ادلستويات من انتقلنا كلما تتضاءل
 (28).العادية سَتورهتا يف االتصالية العملية

 من العمل وأساليب الداخلية التنظيمات ختتلف المؤسساتي: التنظيم طبيعة معوقات -2
 العمل وطبيعة والسياسات واخلطط األىداف الختبلف أخرى، وذلك تبعاً  إىل مؤسسة

 االختبلفات ىذه أىم ومن العاملُت االة وكذلك والبشرية ، ادلادية واإلمكانيات واألاجام
 (29):يلي ما
 على ادلؤسسات بعض حترص ادلركزية ايث من :المؤسساتي التنظيم والمركزية مركزية -أ

 اآلخر البعض يعمل بينما مركزية "" اإلداريُت  من زلدودة فةة يف القرارات اختاذ اق اصر
 على القرار اختاذ سلطة توسيع البلمركزية " أي" ادلذكور  احلق كملكون من قاعدة توسيع إىل

 التنظيم ففي االتصال، عمليات على أثر والبلمركزية ادلركزية من لكل أنو على التنفيذ، مراكز
 لديو يتوفر أن جيب الذي القرار اختاذ عند معُت فرد إىل الرجوع العاملُت على يتعُت ادلركزي
 ىذا اختاذ سَتورة يعرقل شلا ادلختلفة، التنفيذ مراكز عن الصحيحة ادلعلومات من الكايف القدر
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 تتيسر البلمركزي التنظيم يف بينما االتصال؛ عملية تتعسر مث ومن فعاليتو، من وحيد القرار
 احملدود عملو من البلزمة البيانات على ادلسؤول الشخص حلصول نظراً  االتصاالت عملية
 العملية .  تلك فاعلية تزيد كما مرؤوسيو من زلدود عدد ومن
 عدد ىذه ادلستويات فإن زاد فإذاالمؤسسة:  داخل اإلدارية المستويات عدد -ب

 يف ادلتعددة واإلضافة واحلذف والتأويل التفسَت عمليات من للعديد تتعرض ادلعلومات
 فاعليتو بوجو عام، من وحيد تأثَته من معناه احلقيقي ويضعف االتصال يفقد شلا مضموهنا،

 اد إىل تنجو ادلعلومات ىذه فإن ادلعلومات، هبا دتر اليت اإلدارية ادلستويات عدد قل إذا أما
 من زلدود عدد يف االتصال عمليات اصر على عبلوة ادلخاطر، تلك أضرار من كبَت

  االتصال . وفاعلية كفاءة من بالتايل ويرفع ادلتبادل التفاىم فرص من يزيد شلا العاملُت
 وصعودا ىبوطا ادلعلومات نقل يف االتصاالت فعالية إن :العاملين جماعات تجانس -ج

 يشكلون الذين ادلؤسسة داخل العاملُت بُت جتانس من يتوفر ما مدى بازدياد ؛ تزدادوأفقيا
 االقتصادي وادلستوى الثقافة درجة يف التوافق مدى ىنا االتصال، وادلقصود أطراف

 عند اعتبارىم يف واإلداريون ادلنظمون يأخذه أن جيب وىو ما العاملُت، ذلؤالء واالجتماعي
  .لبلتصال  جهاز إنشاء

متلقي  على االتصال عملية تأثَت يتوقف ايث :عرضها وطريقة محتوى المعلومات -3
 دلتلقي تيسر بطريقة تقدكمها على ادلعلومات مرسل قدرات على للهدف وحتقيقها ادلعلومات

 زلتوى تناسق ادلضمون، وضوح القدرات ىذه بُت ومن هبا، والتأثر ادلعلومات استيعاهبا
 يؤدي ىذا فإن ادلتلقي مع يتماشى ال ادلعلومات عرض كان فإن ،ادلعلومات، عدم التناقض

 .(30)عملية االتصال إعاقة إىل اتما
 تصل إىل اليت الوسيلة اختيار ادلرسل جيب على :االتصالية للوسيلة السيئ االختيار -4

 .(31)اجلمهور ادلستهدف هبا خصائص مع الوسيلة خصائص مطابقة على بناءً  العاملُت كل
الرسالة،  تلقي فعالية على تأثَت ذلا يكون قد البيةة إن ايث :االتصال وبيئة ظروف -5

ختلق  ايث ادلعلومات، متلقي على تؤثر وغَتىا والتهوية والرطوبة احلرارة مثل ادلادية فالظروف
 مثبلً  كالضوضاء الرسالة استقبال ظروف أن كما ادلعلومات، إىل انتباىو يعيق شلا وتوتراً  ضيقاً 
 .(32)ادلرسلة ادلعلومات استقبال تعوق
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ومن خبلل العرض السابق دلعوقات االتصاالت ادلؤسسية؛ يرى البااث أن ادلؤسسات 
ادلعوقات  تضع عليها أن أىدافها ادلرغوب فيها؛ جيب حتقيق إىل ادلعاصرة ويف سبيل سعيها

 ىذه مثل لتفادي االتصالية السياسات ختطيط أجل من عتبار، وذلكيف اال ادلذكورة آنفاً 
يف ادلؤسسة، ويشَت  نشاط جهاز االتصاالت ادلؤسسية ومهامو عرقلة شأهنا من اليت ادلعوقات

البااث اىل أن ىناك معوقات ذات طابع اقتصادي ذلا أثرًا بالغًا يف احلد من فاعلية 
ادلعوقات بتمويل الربامج اليت تسعى االتصاالت ادلؤسسية االتصاالت ادلؤسسية، وترتبط ىذه 

اىل تنفيذىا، وكذلك توفر االمكانات البلزمة إلجراء االتصال يف الوقت ادلناسب ألن عنصر 
 السرعة أصبح لو أمهية كبَتة جداً يف عملية احلصول على ادلعلومات وارساذلا .

 :الخاتمة
ألىداف اليت سعى البحث اىل حتقيقها؛ فقد شلا سبق تناولو يف ىذا البحث، ويف ضوء ا

اتضح أن مفهوم االتصاالت ادلؤسسية كأنشطة اتصالية هتدف اىل تبادل ادلعلومات والبيانات 
، ؤسسات األخرى يف البيةة اخلارجيةواحلقائق بُت العاملُت يف البيةة الداخلية وبُت ادلؤسسة وادل

الرمسي، وتطرق  تصال الرمسي واالتصال غَتوتبُتن أن ىناك نوعان لبلتصاالت ادلؤسسية اال
البحث اىل أمهية االتصاالت ادلؤسسية يف ادلؤسسات ادلعاصرة، وتبُتن أن ىناك أىداف تسعى 
إليها االتصاالت ادلؤسسية ترتبط بتدفق ادلعلومات من الرؤساء اىل ادلرؤوسُت ومن ادلرؤوسُت 

 اىل الرؤساء .
ئي يشَت اىل التدابَت واالجراءات اليت تتخذ حتسباً وأيضًا اتضح أن مفهوم الفكر الوقا

لوقوع أزمة، ويكون ىدف التدابَت جتنب وقوع االزمة أو تقليل تأثَتاهتا على ادلؤسسة، كما 
اتضحت أمهية الفكر الوقائي يف التنبؤ باألزمات احململة وتقليل آثارىا احملتملة، وبُتن البحث 

لتبٍت الفكر الوقائي، وقد دتت االشارة إليها يف  أن ىناك متطلبات أساسية ال بد منها
 البحث.

َت مستقرة تنتظر تدخبلً وكذلك اتضح أن مفهوم االزمة يعٍت فًتة ارجة أو االة غ
، وأن ذلا خصائص دتيزىا عن غَتىا من ادلفاىيم األخرى، وتبُتن أن مفهوم ادارة وتغيَتاً 

ل ختطيط وتنفيذ االسًتاتيجيات اليت دتنع االزمات يعٍت االستعداد دلواجهة األزمات من خبل
 أو تقلل من األخطار على ادلؤسسة . 
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ادلؤسسية يف ادارة االزمات من خبلل  كما أوضح البحث أن ىناك دور لبلتصاالت
الفكر الوقائي، وىذا يتوقف اىل اٍد كبٍَت على مدى االستعدادات اليت ينبغي القيام هبا، 

األزمات من خبلل  ادوث تساعد يف منع وقائية اجراءات اذوتبُتن أن طرق الوقاية من اخت
 احملتملة . األزمات احملتملة وحتديد باألزمات التنبؤ

ويف احملور األخَت للبحث مت توضيح ادلعوقات اليت تواجو االتصاالت ادلؤسسية، وحتد 
الفردية بُت العاملُت،  من فاعليتها يف التنبؤ بوقوع االزمات احملتملة ادلتمثلة يف : االختبلفات

 للوسيلة السيئ عرضها، االختيار وطريقة ادلعلومات ادلؤسسايت، زلتوى التنظيم طبيعة
 االتصال .  وبيةة االتصالية، ظروف

 وبناًء على ما أوضحو البحث من نتائج ، فقد اقًتح البااث ما يلي:
بلل ادلؤدترات والندوات نشر الوعي بضرورة تبٍت ادلؤسسات ادلعاصرة للفكر الوقائي من خ -1

 العلمية .
 توفَت قاعدة بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة متعلقة بكل أنشطة ادلؤسسة ادلختلفة . -2
تشكيل فريق عمل من سلتلف االدارات واالقسام بصفة دائمة وتدريبهم على ادارة  -3

 االزمات احملتملة . 
ات اليت كمكن أن تواجو ادلؤسسات تفعيل أجهزة اإلنذار ادلبكر لرصد مؤشرات ادلتغَت  -4

 ادلعاصرة مستقببلً .
االستفادة من جتارب مؤسسات االعمال يف الدول ادلتقدمة ادلهتمة بالفكر الوقائي  -5

 إلدارة االزمات، للوقوف على األساليب واالجراءات اليت تتبعها للوقاية من االزمات احملتملة.
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 دارة االزمات وصناعتهاإوسائل االعالو بني 
 

  سعيد عبدالرزاقد.                                                                            
  3جامعة اجلزائر /علوم االعالم واالتصال كلية                                                               

 
 
 :الملخص 

ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة دور، وأعلية وسائل االعالم يف معادلة إدارة، وصناعة االزمات 
ادلختلفة من خالل دراسة نظرية تطرقنا فيها لدور وسائل االعالم يف ادارة االزمات، وكذا دور 
ىذه الوسائل يف صناعة بعض االزمات وزيادة حدهتا، وقد توصلت الدراسة إىل أن وسائل 

م تلعب دورا كبريا يف إدارة االزمات يف سلتلف مراحلها بفضل التقيد خبطة إعالمية االعال
واضحة قبل وأثناء وبعد االزمة، كما تساىم وسائل االعالم يف صناعة بعض االزمات أو 
الزيادة من حدهتا، وذلك بسبب التغطية اإلعالمية ادلثرية، واليت تقوم بتضخيم بعض 

 أعلى نسب مشاىدة . االحداث بغية احلصول على 
 صناعة االزمات .  ،إدارة االزمات  ،االزمة ،عالموسائل اإل الكلمات المفتاحية:

 مقدمة: 
مير العامل اليوم بأزمات متعددة، ويف كافة رلاالت احلياة، إذ أصبحنا ننام على أزمة 
ونستيقظ على أخرى حبكم أن اجملتمعات البشرية صارت متقاربة سياسيا، واجتماعيا 
واقتصاديا حيث نشأت ادلؤسسات وادلنظمات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، 
والثقافية وغريىا من ادلنظمات اليت تنظم اجملتمع، وىذا نتيجة الكثافة السكانية اذلائلة اليت 
نعرفها اليوم  إذ أن ىذه ادلنظمات باتت عرضة لالزمات ادلتعددة اليت تضرب مقوماهتا، وتؤثر 

ىا وتقدمها. لذلك كان لزاما على ىذه ادلنظمات التعامل مع سلتلف االزمات بطرق على ظلو 
، واخلروج بأقل علمية منهجية هبدف ذبنب وقوعها أو التقليل من حدهتا، والقضاء عليها

. ومن الوسائل اليت أثبتت صلاعتها يف إدارة االزمات ىي استخدام وسائل اإلعالم يف االضرار
، بُغية التحكم هبا وإدارهتا بشكل ال يضر بسمعة ادلنظمة غري أن بعض سلتلف مراحل االزمة
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وسائل االعالم قد تصنع بعض االزمات من خالل طريقة تغطيتها لبعض االحداث، إذ أن 
عالمية االبرز لدى االزمات ادلختلفة تعترب الشغل الشاغل لوسائل اإلعالم وادلادة اإل

اإلعالم مع سلتلف األحداث تعترب دبثابة فاعل أساسي  ، وبالتايل طريقة تعامل وسائلاجلمهور
يف إدارة االزمة أو الزيادة من حدهتا أو استخدام حدث معني وصناعة أزمة، فما دور وسائل 

 اإلعالم يف ادارة وصناعة االزمات ؟
 :الدراسةمشكلة 

العريب. وأبرزىا الحظنا يف اآلونة األخرية انتشارا كبريا دلختلف األزمات خاصة يف وطننا 
األزمات األمنية والسياسية اليت أحدثتها الثورات العربية اليت عرفت إطاحة وتغيريا يف األنظمة 

وكذا  م2007السياسية، باإلضافة إىل األزمات االقتصادية كاألزمة ادلالية العادلية سنة 
والرياضية، كما  األزمات النامجة عن اطلفاض أسعار البرتول، وكذا بعض األزمات االجتماعية

الحظنا التغطية اإلعالمية ادلكثفة لوسائل اإلعالم دلختلف االحداث واألزمات يف العامل 
العريب، وكذا طرق إدارة وسائل اإلعالم لالزمات واليت كانت يف الغالب سبيل خلدمة 
أيدولوجية ومصاحل معينة، وكذا التغطية ادلثرية لألحداث واالزمات هبدف جلب أكرب عدد 

ن اجلمهور بعيدا عن االحرتافية وادلهنية يف ايصال الرسالة للجمهور بكل موضوعية، حيث م
الحظنا تسبب الكثري من وسائل اإلعالم يف أزمات عدة ولعل أبرز مثال تلك االزمة اليت 

دبناسبة مقابلة يف كرة القدم مجعت بني الفريقني يف  م2009حصلت بني اجلزائر ومصر سنة 
ادلؤىلة لكأس العامل واليت تسببت هبا بعض وسائل اإلعالم ادلصرية حينما إطار التصفيات 

 شنت محلة شرسة على اجلانب اجلزائري ، وىذا ما تسبب بأزمة ديبلوماسية بني البلدين .
 أهمية الدراسة:

ان موضوع عالقة وسائل االعالم بإدارة االزمات يعترب من ادلواضيع ادلهمة اليت غلب 
را لالزمات الكثرية اليت يعرفها عادلنا اليوم، وكذا التطور احلاصل يف دراستها وذلك نظ

هولة يف الوصول وتبادل التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال وما اتاحتو من س
، وعليو جاءت دراستنا زلاولة لتسليط الضوء على عالقة وسائل االعالم بإدارة ادلعلومات

 وىذا ما مل صلد حولو دراسات كثرية رغم أعليتو .  االزمات وكذا يف صناعة بعض االزمات
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 :أهداف الدراسة
 معرفة دور وسائل اإلعالم  يف إدارة األزمات يف سلتلف مراحلها . -
 معرفة دور وسائل االعالم يف صناعة االزمات .  -

 المنهج المستخدم:
سنحاول من خالل ىذه الدراسة اإلجابة عن التساؤل التايل ما دور وسائل اإلعالم يف 
معاجلة إدارة األزمات وصناعتها؟ عن طريق زلاولة القيام دبقاربة نظرية نربز من خالذلا طرق 
تعامل وسائل اإلعالم مع األزمات عرب مراحلها ادلختلفة، كما نتطرق إىل دور وسائل اإلعالم 

االزمات عرب إعطاء أمثلة من الواقع حول بعض األزمات اليت صنعتها وسائل  يف صناعة
 اإلعالم أو زادت من حدهتا . 

 :مدخل مفاهيمي
يطلق مصطلح وسائل اإلعالم على كافة التقنيات ادلستخدمة يف نقل  وسائل اإلعالم:

ئة أو منظمة، وقد تكون ىذه الوسائل عبارة على ىي ادلعلومات، واألخبار، واآلراء ونشرىا،
 .أو مؤسسة ذبارية أو خدماتية ، أو مؤسسة حكومية أو خاصة، أو رمسية أو غري رمسية 

على أهنا " نقطة ربول إىل األفضل أو األسوأ" وأهنا " حلظة  ويبستريعرفها معجم  األزمة:
 .(1)أو وضع بلغ مرحلة حرجة" حامسة أو وقت حرج " كما يعرفها أيضا " إهنا موقف

: "على إهنا حدث غري متوقع لو نتائج سلبية حيث يرتبط بو األزمةكما ميكن تعريف 
 . (2)ادلوارد البشرية واألموال والثروات اخلاصة بانتظام موضوع االزمة" حدوث خسائر يف

 طريق عن احملتملة، لألزمات بالتنبؤ هتتم اليت ادلستمرة اإلدارية العملية وىي: "إدارة األزمة
 ادلوارد وتعبئة لألزمة، ادلولدة اخلارجية أو، الداخلية ادلتغريات البيئية ورصد، االستشعار

 الكفاءة من شلكن قدر بأكرب معها للتعامل اإلعداد أو دلنع حدوثها، ادلتاحة واإلمكانات
 الطبيعية لألوضاع العودة ضمان مع للجميع، األضرار  من شلكن قدر أقل ػلقق دبا والفعالية

 دلنع النتائج الستخالص األزمة أسباب وأخريا دراسة شلكنة تكلفة وبأقل أسرع وقت، يف
 إىل عنها الناذبة الفائدة تعظيم زلاولة مع مستقبال معها التعامل طرق أو ربسني حدوثها،

 .(3)شلكنة" درجة أقصى
 تعريف اجرائي: ىي استخدام وسائل اإلعالم لتحويل بعض األحداث إىل صناعة األزمات:
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أزمات باستخدام بعض األساليب والطرق دلعاجلة ىذه األحداث هبدف زيادة حدهتا، 
 وتأجيجها خدمة دلصلحة معينة . 

 (.بعد االزمة -أثناء االزمة -دور وسائل االعالم في إدارة األزمات )قبل االزمة
يقوم دور وسائل االعالم يف ادارة االزمات على ثالث مراحل حيث يلعب فيها 

  :ورا زلددا يف كل مرحلة، على النحو اآليتاإلعالم د
 :مرحلة ما قبل االزمة: )مرحلة استشرافية وجمع المعلومات( -1

تتمثل ىذه ادلرحلة األوىل بكون وسائل االعالم ادلختلفة تعد خططا وطرقا واليات 
لتغطية سلتلف األزمات اليت هتم اجملتمع بغرض تزويده بادلعلومات الصحيحة والكافية وفق 

وسلتلف خطة عمل زلكمة تضم كوادر بشرية تقوم جبمع ادلعلومات الكافية حول األحداث 
، كما تقوم بدور استشرايف حلدوث األزمات، من خالل القدرة على معالقضايا اليت هتم اجملت

معرفة مظاىر حدوث بوادر األزمة، حيث ربدثت مثال بعض وسائل اإلعالم خاصة الغربية 
، حيث وجب على م2007وادر ازمة مالية عادلية سنة منها عن توقعها وكذا ربدثها عن ب

اد بنك للمعلومات يشمل حجم معريف شامل وسائل اإلعالم يف ىذه ادلرحلة أن تقوم بإعد
ومتنوع يغطي اجلوانب ادلختلفة لألحداث واألزمات السابقة اليت مرت على سلتلف 

، حيث تكون دبثابة القاعدة اليت تبين ات وادلؤسسات اخلاصة ادلهمة منهاالقطاعات، ادلنظم
األزمات ادلتوقعة، فعند عليها ادلؤسسة اإلعالمية انطالقتها يف تغطية األزمات اليت تقع أو 

ظهور بوادر الزمة ما تسارع وسائل اإلعالم  لتسليط الضوء على احلدث من خالل نشر 
بعض ادلعلومات االولية حول ادلوضوع واليت غلب ان تكون صحيحة وذات مصداقية، 
"وميكن للمتلقي )القارئ وادلستمع وادلشاىد( من أن يقف على أرض صلبة من ادلعلومات 

وادلتنوعة ادلصادر، اليت تتيح لو أن ميتلك ادلعرفة الكافية ادلتعلقة جبوانب األزمة الغنية 
، وىذا بعيدا عن التغطية ادلثرية وادلتسرعة واصدار االحكام (4)وعناصرىا وأسباهبا وأطرافها"

 ادلباشرة والقطعية على جوانب االزمة .
  :ة()مرحلة تحليلية، تفسيرية ونقدي: مرحلة أثناء األزمة -2

تعد ىذه ادلرحلة دبثابة ربد كبري للوسائل اإلعالمية، اذ أن األزمة يف حالة انفجارىا 
وتفاقمها تستدعي تنفيذ اخلطط االتصالية واإلعالمية ادلربرلة يف مرحلة ما قبل األزمة، حيث 
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خطة يتم يف ىذه ادلرحلة ذبميع كافة ادلعلومات من ادلصادر ادلختلفة وتفسريىا وتقييمها وفق 
جيدة، اذ أن ادلتلقي ينتظر تغطية شليزة لالزمة من سلتلف اجلوانب، حيث يغلب على التغطية 
اإلعالمية لألزمة يف مرحلتها االوىل الطابع اإلخباري الذي يتضمن بعض ادلعلومات األولية 
حول األزمة، لكن فيما بعد غلب االنتقال اىل الطابع التحليلي أو التفسريي، الذي يقوم 

ربليل األزمة وربديد أطرافها والبحث يف أسباهبا وجذورىا، ومقارنتها بأزمات أخرى  على
لذي مت اعداده يف ادلرحلة مشاهبة واليت مت مجع ادلعلومات حوذلا بفضل بنك ادلعلومات ا

، حيث تستعني وسائل اإلعالم يف ىذه ادلرحلة دبختصني يف ربليل االزمات، أو خرباء االوىل
دة، وكذا زلاولة الوصول اىل أطراف االزمة دلعرفة تفاصيل أكثر والتأكد من يف رلاالت متعد

ادلعلومات ادلتحصل عليها من مصدرىا االصلي، وكذا زلاولة تقدمي بعض احللول إلدارة ىذه 
االزمة، باإلضافة اىل أخذ أراء، ومواقف صانعي القرار وكذا ادلسئولني عن االزمة، هبدف 

كما تعمل وسائل االعالم على زبفيف القلق عية لدى ادلتلقي،تكوين صورة صادقة وموضو 
اذ والتوتر لدى ادلتلقي عرب تزويده دبختلف ادلعلومات الدقيقة اليت تلم بكافة جوانب األزمة، 

أن ادلتلقي يف ىذه ادلرحلة يكون عرضة لكم ىائل من ادلعلومات واألخبار من مصادر سلتلفة 
يش ذىنو نتيجة كثرة ادلعلومات وتضارهبا، لذلك وجب ومتنوعة، وىوما قد يؤدي إىل تشو 

على وسائل اإلعالم الرتكيز على التفسري والتحليل والنقد، حيث تركز التغطية اإلعالمية 
لألزمة يف ىذه ادلرحلة على اجلانب التحليلي والتفسريي  وكذا النقدي لكافة أبعاد األزمة، 

كبري حول كل حيثيات االزمة بعيدا عن   واليت سبكن ادلتلقي من تكوين رصيد معلومايت
الغموض وتضارب االخبار والشائعات اليت قد ربدث نتيجة تعدد مصادر تلقي ادلعلومات، 
لذلك غلب أن تكون التغطية االعالمية يف ىذه ادلرحلة كافية لتحصني ذىن ادلتلقي من 

   البحث عن مصادر أخرى . 
 :ووقائية(مرحلة ما بعد االزمة: )مرحلة تقييمية  -3

على اعتبار أن األزمة دبثابة حدث مهم قد يرتك آثارا عميقة على سلتلف جوانب 
احلياة االنسانية، حيث أن كل أزمة سبر بفرتة حياة معينة بداية من ظهورىا وظلوىا وانتشارىا 
اىل غاية اضلدارىا وهنايتها، اذ بالرغم من هناية االزمة اال أن على وسائل االعالم أن ال 

وقف عند تفسري وربليل األزمة وطرق التعامل معها واداراهتا، حيث عليها "عدم التوقف تت
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، (5)فجأة عن االىتمام باألزمة، وعدم ترك اجلمهور يف فراغ قد تسعى دلأله أطراف أخرى"
بل يقع على عاتق وسائل االعالم مسؤولية أخرى يف تزويد ادلتلقي بطرق الوقاية وأسلوب 

متشاهبة، وكذا بعض طرق ادارة االزمات ادلشاهبة ، وذلك بغية التقليل من  التعامل مع أزمات
فرصة حدوث أزمات أخرى، حيث أن دور وسائل االعالم ال يقتصر فقط على تغطية 
االحداث أو االزمات بل يتعدى ذلك لتقدمي احللول واالليات الصحيحة لتجنب االزمات 

تقوم وسائل االعالم يف ىذه ادلرحلة بعملية تقييم وكيفية التعامل معها يف حالة حدوثها، كما 
ادائها خالل فرتة تغطيتها لالزمة وكذا تقييم مدى صلاحها أو فشلها يف التعامل مع االزمة، 
وىذه عملية مهمة قد تساىم يف ذبنب الوقوع يف االخطاء يف تغطية أو التعامل مع االزمات 

للمواد االعالمية ادلعروضة خبصوص االزمة،  ادلستقبلية، وكذا تقييم مدى استجابة اجلمهور
خرى، هبدف وكذا تقييم اداء الوسيلة االعالمية أثناء االزمة مقارنة بالوسائل اإلعالمية األ

 استخالص الدروس والنقائص ادلسجلة يف تغطيتها للمراحل ادلختلفة لالزمة .
 :() أي دور لإلعالم العربي؟ دور وسائل االعالم في صناعة االزمات:

ان وسائل االعالم تقوم أساسا على تغطية االحداث وتقدمي االخبار وادلعلومات 
ادلختلفة من خالل الوصول اىل ادلصادر ادلوثوقة، حيث تعتمد يف ىذه التغطية على جذب 
أكرب عدد من اجلماىري دلتابعة برارلها، كما يزيد دورىا يف تقدمي ادلعلومات للجمهور اثناء 

تلعب دورا مهما يف ادارة االزمات اعالميا، غري أن وسائل اإلعالم قد  وقوع االزمات حيث
ال تتوقف عند ىذه ادلهمة بل تتعدى ذلك لتصبح صانعة لالزمات أو متسببا يف زيادة حدهتا 
وذلك نتيجة التغطية االعالمية ادلثرية لبعض االحداث اليت قد تكون عادية يف بعض 

تهويل والتضخيم، ولعل من أبرز االزمات اليت صنعها اجملتمعات أو ال تستدعي كل ذلك ال
االعالم أو كان باألحرى شريكا يف صناعتها باإلضافة لبعض السياسيني الغربيني وىي ازمة 

حبجة امتالكها للسالح النووي، حيث قامت معظم وسائل  م2003احتالل العراق سنة 
نذاك آرئيس الوزراء الربيطاين توين بلري االعالم الغربية بتغطية اعالمية منحازة للراي السياسي ل

وكذا الرئيس االمريكي جورج بوش، وقد تبني فيما بعد أن قضية امتالك العراق للسالح 
النووي ىو عبارة عن تضخيم إعالمي وسياسي ال أكثر، واالمثلة كثرية خاصة يف عادلنا 

ار تضخيم بعض العريب حيث قام اإلعالم العريب بتضخيم الكثري من األحداث على غر 



 وصناعتهادارة االزمات إوسائل االعالو بني  

 

                                                                                                                       444         
 

بوال وغريىا من اإلشاعات اليت روجت عرب منابر ياالمراض كإنفلونزا اخلنازير والطيور، واال
اعالمية دبت اخلوف والرعب يف االوساط االجتماعية وتسببت يف عدة ازمات نفسية 
واقتصادية لبعض الدول اليت سارعت لغلق ادلدارس وصرف مبالغ كبرية من أجل شراء 

من أبرز االمثلة اليت كانت وسائل اإلعالم سببا يف حدوث أزمات خاصة بني اللقاحات، و 
بني اجلزائر ومصر وما تسببت بو بعض وسائل االعالم  م2009الدول، صلد ما حدث سنة 

نذاك بسبب مقابلة كروية مؤىلة لنهائيات كأس العامل حيث عملت آيف تأجيج االحداث 
ومعاجلتها بطريقة مثرية هبدف جذب انتباه وسائل االعالم على تضخيم بعض االحداث 

اجلمهور وزيادة نسب ادلشاىدة بعيدا عن االحرتافية واخالقيات ادلهنة، وىو ما يستدعي من 
اعالمنا العريب احلرص على الرسائل اذلادفة لتقريب وجهات النظر وادارة االزمات دبوضوعية 

 وحيادية بدال من زيادة حدهتا وصناعتها . 
 خاتمة: 

تعترب وسائل االعالم فاعال رئيسيا يف اجملتمع من خالل تغطيتها لكافة االحداث 
وتزويد أفراد اجملتمع بادلعلومات واالخبار اليت ػلتاجها، كما تلعب ىذه الوسائل االعالمية 
دورا ىاما يف ادارة االزمات ادلختلفة باعتبارىا تشكل مادة اعالمية مهمة يبحث عنها أطراف 

ادلتضررين جرائها، حيث على وسائل االعالم التقيد خبطة إعالمية مبنية على  االزمة وكذا
طرق علمية ومنهجية وذلك ضمانا إلدارة فعالة لكل مراحل األزمة بعيدا عن التهويل 
والتضخيم، كما تعمل وسائل اخرى على صناعة بعض األزمات أو الزيادة من حدهتا وذلك 

دم البحث يف ادلصادر ادلوثوقة للمعلومات وهبدف احلصول نتيجة التغطية ادلثرية لألحداث وع
على أكرب قدر من نسب ادلشاىدة بعيدا عن ادلوضوعية وادلهنية يف األداء اإلعالمي ولضمان 

 بالتوصيات التالية :إدارة إعالمية ناجحة لالزمة غلب التقيد 
قوع أو انفجار ضرورة وضع خطة اعالمية مبنية وفق طرق علمية ومنهجية زلكمة قبل و  -

 االزمة . 
 ضرورة التقيد بالتغطية االعالمية ادلوضوعية وادلتكاملة اليت تبحث يف كل جوانب االزمة .  -
 ضرورة إعداد صحفيني وكوادر اعالمية متخصصة يف ادارة االزمات ادلختلفة .  -
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 اإلشاعة وتأثريها يف اجملتنع وسبل احلد منها

                                                                      
 موسى عمرعمر د.                                                                  

          عمر اؼبختار/ جامعة علم االجتماعقسم                                                                     
 

 الملخص:
اإلشاعة أقدـ وأخطر وسيلة إعالمية تستخدـ يف زمن اغبرب والسلم, وذلك لسرعة 
انتشارىا, واختفاء مصّدرىا, وعدـ معرفتها إشاعة إال بعد فوات األواف, إذ ىي: اؼبعلومات 
أو األفكار اليت يتناقلها الناس دوف أف تكوف مستندة إىل مصدر موثوؽ بو, أو ىي الًتويج 

س لو من الصحة, أو بو جزئية بسيطة حقيقة, وعادة ما حييط دبوضوعها ػبرب ـبتلق ال أسا
الغموض, وتتضح أمهية دراستها أكثر يف خطرىا, فهي كما يصفها البعض اخطر من القنابل 
اؽبيدروجينية, فالقنابل تفتك بالعدو, أما اإلشاعة ال تفرؽ بُت العدو والصديق, فهي تدمر 

َت الفنت بُت أبناء الوطن الواحد, وتقف عائق يف طريق األفراد واألسر واجملتمعات, وتث
التسامح, ولغة اغبوار, وتضرب االقتصاد, ويكفي أف أوؿ من رّوج ؽبا إبليس لعنو اهلل يف 
قصة آدـ وحواء, وتكمن خطورهتا كما يقوؿ: )ابن خلدوف( يف أهنا توافق ىوى ناقلها يف 

ؿببا, واإلشاعة تنتشر أكثر عندما يكوف  نقلو للخرب؛ إذ يصبغو بشخصيتو إف كاف كارىا أو
ىناؾ غموض وتعتيم حوؿ اؼبوضوع, لدرجة أف ىناؾ معادلة رياضية تقاس هبا نسبة انتشار 

ؾبتمع  ×مدى الغموض حوؿ اؼبوضوع(+ )زمن اإلشاعة  ×اإلشاعة إذ = )أمهية اؼبوضوع 
أثَت اإلشاعة (. لذا سنناقش يف ىذا البحث إشكالية ت142: 1997اإلشاعة( )القاضي, 

يف اجملتمع وذلك من خالؿ تعريفها من عدة جوانب, والبحث يف دوافعها وخصائصها, 
ومصدرىا خاصة بعد ثورة التواصل االجتماعي, والعوامل اليت تساعد على والدهتا, من 

 خالؿ االستخداـ ؼبنهجي االستنباط ومراجعة األدبيات واؼبنهج التارخيي. 
لكيفية تأثَتىا على اجملتمع يف زمن السلم واغبرب, واغبد من وأخَتا سيتطرؽ الباحث 

اإلشاعة أو معاعبة آثارىا السلبية مع ربط واقع ىذه اؼبعاعبة باغبالة الليبية كلما أمكن؛ 
للملمة مشل األمة وإذكاء لغة اغبوار والتسامح ونبذ الشائعات وتوظيفها اجيابيا كبو نبذ الفرقة 

 واالذباه لإلنتاج والعمل.
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 مقدمة:
رغم أف اإلشاعة مل تأخذ الطابع العلمي لدراستها من خالؿ مفكري علم النفس 
االجتماعي إال حديثا, إال أهنا تعترب أقدـ وسيلة إعالمية لنقل األخبار, وبناء السمعة أو 

 تقويضها, وتأجيج الفنت وإشعاؿ اغبروب.
ات متطور؛ إال أهنا ما الغريب يف األمر رغم انتشار وسائل إعالـ حديثة تستخدـ تقني

تزاؿ اإلشاعة أكثر تأثَتاً, بل قد توظف ىذه الوسائل لصاغبها, فلقد أصبح اآلف متاحا 
استخداـ وسائل االتصاؿ اؼبتقدمة لبث اإلشاعة اؼبغرضة؛ اليت تستهدؼ أمن اجملتمع 

ة ال تُعرؼ وسباسكو؛ فتؤدي إىل زعزعة الثقة واالستقرار وإعاقة التنمية والتقدـ, واإلشاعة عاد
, (1)ىوية مطلقها, وتنتشر بسرعة لتبلغ الذروة وتصبح حديث اعبميع, مث تًتاجع وتنكمش

بعد أف ربدد غالبا أىدافها ودبا أف اإلشاعة هبذه اػبطورة اليت تشكلها على الفرد واجملتمع 
د سنتناوؿ يف ىذا البحث اإلشاعة من حيث تعريفها وأمهية دراستها ومدى تأثَتىا وسبل اغب

 من انتشارىا.
 مشكلة البحث:

اإلشاعة تأيت عادة بطرؽ وأشكاؿ متعددة: فمنها اػباطئة دائما, ومنها الصحيحة, 
ومنها من هبا جزئية صحيحة, إال أف صبيعها تشًتؾ يف إهنا تؤثر يف اجملتمع بتأثَتات سلبية أو 

 إننا ديكن أف ندرس إجيابية, ورغم إننا قبد صعوبة يف  دراستها ألسباب سنذكرىا ال حقا, إال
تأثَتىا من خالؿ الًتكيز يف ىذا البحث على تأثَت اإلشاعة على اجملتمع, وؿباولة اغبد من 
اإلشاعات السلبية, وتوظيف اإلشاعات اإلجيابية لصاحل ؾبتمعنا خاصة يف ىذه األزمة اليت 

واإلشاعة؟  دير هبا, وذلك من خالؿ طرح التساؤؿ اآليت : ىل ىناؾ خط فاصل بُت اؼبعلومة
 وما ىو تأثَتىا يف زمن اغبرب واألزمات؟

وكذلك دبا أف الشائعات ىي السوؽ السوداء للمعلومات كيف نوظف ىذه السوؽ 
 لكي تطرح معلومات تفيد اجملتمع وربد من الشائعات اليت تولد االنقساـ؟

 (: Concept of Rumor) تعريف اإلشاعة أو الشائعة
اإلشاعة بأهنا: اػبرب الذي ينتشر ٍوغَت متثبت منو, أما عرؼ ؾبمع اللغة العربية 
. إذا اإلشاعة والشائعة ؽبما نفس اؼبعٌت وىو نشر اػبرب. (2)الشائعة: اػبرب ينتشر وال تثبت فيو
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كما عرؼ ابن منظور اإلشاعة بقولو: "شاع اػبرب يف الناس يشيع شيعًا وشيعاناً, وشائع 
شائع وقد شاع يف الناس معناه اتصل بكل أحد  انتشر وافًتؽ وظهر, وقوؽبم ىذا خرب

. ويف العصر اغبديث صدرت التعريفات األوىل عن باحثُت من (3)فاستوى علم الناس بو"
أمريكا لكثرت الشائعات اليت أطلقت يف اغبرب العاؼبية الثانية لتأثَتاهتا السلبية على اعبنود 

" : Postmanوبوستماف   Allportوالشعب, ومن بُت ىذه التعريفات تعريف "ألبورت 
حيث اعتربا "أف الشائعة افًتاض يرتبط باألحداث القائمة, يُراد أف يصبح موضع تصديق 
العامة حبيث يتم تروجيو من شخص إىل آخر مشافهة يف العادة, ومن دوف أف تتوافر أي 

فية دالئل تسمح بإثبات صحتو", وقدما لذلك مثاؿ اعتربا أف يف حالة وصف صورة فوتوغرا
% 30لشخص ما مل ير الصورة, ومن مث قاـ الشخص بوصفها لشخص آخر وىكذا.. فإف 

من تفاصيل الصورة فقط سيبقى بعد طبس ؿباوالت وصف من آخرين, وحددا العاؼباف 
 -ثالث عمليات النتقاؿ الشائعة وىن:

 اؼبستوى: الشائعة تصبح بسرعة فائقة أقصر, وأقل يف التفاصيل, وأقل تعقيدا. -
 اغبدة: مالمح ؿبددة يف الشائعة يتم اختيارىا والًتكيز عليها واؼببالغة فيها. -
التمثيل: الشائعة تنحرؼ يف خط سَتىا مع وجود الناس اؼبنحازين وذوي اؼبصاحل  -

يرى "أف الشائعة تصرحيا يُطلق لتصدقو   ( Knapp. أما الباحث )كناب (4)واألجندات
 شر من دوف التحقق رظبياً من صحتو".العامة ويرتبط بأحداث الساعة وينت

أعترب أف الشائعات أخبارا  (T. Shibutani بينما مفكر االجتماع )يت شيبوتاين       
ملفقة تتولد من نقاش صباعي؛ اؽبدؼ منو إضفاء معٌت على اغبقائق اليت تفتقر إىل شروح, 
وىذا االفتقار ال يعزى إىل تشوىات تنتاب الذاكرة؛ وإمنا إىل تطور التعليقات اليت رباوؿ 

ما يالحظ على  .(5)موضااللتباس أو الغ× تفسَتىا وفقا للمعادلة اآلتية الشائعة = األمهية 
ىذا التعريف خاصة يف معادلتو تغيبت عنو الطاقة التعبوية للجماعة, وكذلك اعتبار أف 
الشائعات تنطلق من حدث ما, وتغاضت عن أف بعض اإلشاعات تولد اغبدث نفسو, 
ولعل ىذا ما جعل ؾبلة متخصصة يف اإلشاعة تعريفها بأهنا: "ال تستند الشائعة إىل أي 

 .(6)أساس"
 طػػػػػػػرؼ عن التعريفات السابقة عندما ربػػػػػػػػػػظ ىنا أف ىذا التعريف اكبػػػػػػػػػػػػػػػجيب أف نالح
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الشائعة بالرواية اليت ال تستند إىل واقع مثبت؛ إذ صور الشائعة وكأهنا مرض عقلي أصاب 
اجملتمع يف حالة اجملتمع أو جرثومة ناقلة للعدوى تصيب اعبميع إال من أطلقها, وهبذا تضع 

جنوف أو ىذياف يثرثر دبا مل يراه وال يعرؼ مصدره. وتعرؼ اإلشاعة أيضا بأهنا: "تلك 
اؼبعلومات أو األفكار اليت يتناقلها الناس دوف أف تكوف مستندة إىل مصدر موثوؽ بو يشهد 

رب بصحتها, أو ىي الًتويج ػبرب ـبتلق ال أساس لو من الواقع, أو ىي اؼببالغة يف سرد خ
حيتوي جزءًا ضئياًل من اغبقيقة, أو ىي األحاديث الغَت اؼبؤكدة يتناقلها الناس عرب الشبكة 

 .(7)االجتماعية"
 صعوبة معرفة ودراسة اإلشاعة:  

من اكرب الصعوبات عدـ اؼبعرفة بأف ما حدث إشاعة أو اؼبعرفة متأخرا بعدما تكوف 
الباحث سوى إجراء مقابالت حوؿ اإلشاعة قد طبدت أو بلغت طورىا األخَت, فال يسع 

أثر تلك اإلشاعة, أو ردبا تصبح طي النسياف, ففي ىذه اغبالة ال يدرس الباحث اإلشاعة 
نفسها, بل يدرس ما خلفتو من أثر يف النفوس. إضافة إىل إهنا قد تكوف تقرير ينقل بطريقة 

الكلمة اؼبنطوقة غَت رظبية )مشافهة( ويهتم دبوضوع من الصعب التحقق منو, أو عن طريق 
 أو اؼبكتوبة من مصادر ؾبهولة.

 (Objectives of Rumor) أهداف ودوافع اإلشاعة
 عادة ما يكوف ىدؼ بث اإلشاعة ما يلي:

نشر الرعب واػبوؼ وزرع الفتنة والكراىية والعداوة والريبة واليأس يف نفوس اعبمهور  -
 اؼبستهدؼ بذلك.

ع معنوية أشخاص أو صباعات أو جنود يف اؼبقابل قد تستخدمها االستخبارات لرف -
يهمها أمرىم, ويف اؼبقابل إحباط الروح اؼبعنوية للخصم ويقوؿ الرسوؿ الكرمي يف ذلك: 

 .(8)اغبرب خدعة
 زرع النزعات بُت القبائل والعائالت حىت داخل اؼبنطقة أو اإلقليم الواحد. -
 إقصاء مرشح معُت أو ذبميل صورتو أماـ العامة. -
ن رأي عاـ أو جسو أو تعبئتو أو تضليلو حوؿ قضية تالمس حياة العمل على تكوي -

 الناس.
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كما ىناؾ دوافع ثانوية تتمثل يف جذب االنتباه, بعث الثقة واالطمئناف يف النفس    -
واؼبيل إىل السبق اإلخباري, واالحتياؿ ولعل أكرب مثاؿ على إشاعة االحتياؿ: صبع 

 غطاء قنينات البالستك اؼبستعملة واػبرافة اليت صاحبتو يف أسعارىا اػبيالية يف ليبيا.
 عدة خصائص نذكر منها: : لإلشاعةخصائص اإلشاعة

تنطلق اإلشاعة عادة من خارج القنوات االعتيادية لوسائل اإلعالـ الرظبية, فتنتقل  -1
 مشافهة أو عرب اؼبنشورات.

 سرعة انتشارىا واستخدامها للتقنية اغبديثة يف االتصاالت. -2
ـبطط منها ما ىي اجتماعية عفوية غَت معتمدة ال تتبع إسًتاذبية ؿبدثة, ومنها ما ىي  -3

 ؽبا ومؤدعبة.
 اختفاء مصدرىا حيافظ على استمرارىا لكوهنا مسلية ومفيدة يف الوقت نفسو. -4
غالبا ما تتخذ الطابع السياسي فتفضح األسرار وتقًتح الفرضيات وذبرب السلطات على  -5

 الكالـ. 
 الشائعة غالبا ما تعرب عن موقف معارض والتكذيب الرظبي ؽبا ال يقنع الغالبية. -6
 ئعة مسارات ومهية وغَت مرئية سريعة االنتشار.تبٍت الشا -7
مطلق اإلشاعة ليس مهما فاؼبشكلة ليست فردية لكن اعبماعة يف اإلشاعة عامل  -8

 أساسي.
 تتميز بشدة تأثَتىا على عواطف اعبماىَت. -9

 الشائعات نوعاف: أنواع الشائعات حسب الهدف:
ليت تتبادر إىل أذىاف العامة, وال وىي عادة تولد من األسئلة التلقائية ا الشائعات عفوية: -

ذبد جوايا عند اعبهات الرظبية؛ فتعطي فرصة للتخمُت واالفًتاض حسب ىوى الشخص,  
كما أف الشائعات ليست صبيعها خاطئة, فلو كانت كذلك ما صدقها الناس بل يصدقوهنا 

ا مربكة ألهنا كثَتا ما تكوف صحيحة لو يف جزئية منها, إضافة إىل أف البعض يصفها بأهن
 ومسألة اإلرباؾ ىنا لكوف أف السلطات قد تعجز عن التحكم هبا.

وىي الشائعات اؼبخطط ؽبا سواء من الدولة وأجهزهتا, أو من العدو  شائعات مؤدلجة: -
 وهنا لديها غاية وىدؼ تقصد منو تدمَتػػػػػلبث الفنت والرعب يف اجملتمع وىي خطَتة جدا, لك
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 اػبصم.
 النظرية المتبعة: 

يتبع ىذا البحث نظرية يف علم النفس االجتماعي تسمى التمثيل االجتماعي 
(Social Representation),  وىي نظرية تقـو على الفهم اؼبشًتؾ الذي حيدث بُت

أعضاء اعبماعة, وذلك بالتناغم الذي حيصل بينهم يف اتصاالهتم الرظبية اليومية, لدرجة 
فة إىل شيء مألوؼ وواضح, وذلك  بأف يعمدوف إىل حيولوف االتصاالت اؼبعقدة والغَت مألو 

إجياد أرضية مشًتكة, يفسروف من خالؽبا الظواىر اليت تلفت انتباىهم, ومن مث تتناقلها العامة 
 .(9)وتصبح رأي عاـ ؾبتمعي

 العوامل التي تساعد على والدة اإلشاعة: 
الث مراحل وىي  قسم اؼبفكر الروسي"بايسو" اؼبراحل اليت سبر هبا اإلشاعة إىل ث

 -كاآليت:
اإلدراؾ اإلنتقائي دبعٌت إدراؾ اػبرب أو اغبدث من طرؼ شخص أو عدة أشخاص لكونو  -

 أثر يف نفوسهم.
 التنقيح باغبذؼ أو اإلضافة لكي يتمشى مع ثقافة اجملتمع. -
االستيعاب النهائي واالنطالؽ بُت أفراد اجملتمع بعد أف تكوف مستساغة وسهلة  -

 .(10)االستيعاب
 كما أف ىناؾ عوامل تساعد على والدة اإلشاعة من بينها:

: ربتاج اإلشاعة لكي تنتج إىل بيئة حاضنة ربتضنها, وىذه البيئة تتمثل البيئة اغباضنة: أوالا 
يف وضع غَت مستقر, وغَت آمن ملئ بالنزاعات اؼبسلحة أو االنقسامات الطائفية, وال شك 

قبح من خاللو اؼبرجفوف بإثارة الفرقة واالقتتاؿ بُت أف مثل ىذا اؼبناخ متوفر يف بالدنا, و 
 األخوة.

عدـ وجود قنوات ذات مصدقية لنقل اغبقيقة, تنقل اؼبعلومة الصادقة والرظبية يف وقت  :ثانياا 
 قياسي, وىذا العامل أيضا متوفر فقنواتنا مؤدعبة وتتبع غبكومة أو فرقة بعينها.

 بار أو تضارهبا وتعدد الروايات ؽبا.غموض اؼبوقف دبعٌت انعداـ األخ :ثالثاا 
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 المتغيرات التي تسهم في قوة اإلشاعة: من المتغيرات التي تسهم في قوة اإلشاعة:
الغموض أو عدـ الوضوح اؼبعريف حيث تظهر اإلشاعة عادة يف اؼبواقف اليت ال تتوافر  -1

 فيها اؼبعلومات واؼبعارؼ الكافية.
 تسري فيو الشائعة.أمهية اؼبوضوع بالنسبة للمجتمع الذي  -2
زمن اإلشاعة( فاجملتمعات الصغَتة  ×أضاؼ إليها )القاضي( متغَتات )ؾبتمع اإلشاعة  -3

 .(11)تسري فيها الشائعة أسرع من اجملتمعات الكبَتة
( إف الضغوط النفسية واؼبشكالت اليت Scheibelالقلق الشخصي حيث أعترب ) -4

اليت تساعد على سرعة وقوة انتشار  يواجهها الفرد واؼبناخ السائد تعترب من العوامل
 الشائعات.

القابلية للتصديق: واليت تعٍت سرعة التصديق واليت تعتمد على طبيعة األفراد ومستوى  -5
تعليمهم, فاألمي عادة أكثر تصديقا للشائعة من اؼبتعلم, وعلى قابلية الفرد لإلحياء, 

 اؼبرض فعال.حيث أف بعض األفراد يسهل إقناعهم بأف لديهم مرض ويتوىم 
 المعلومة واإلشاعة: 

يف الواقع ال يوجد خط فاصل بُت اؼبعلومة واإلشاعة إذ ال يوجد أساس موضوعي, 
بل تنشأ من قناعتنا الشخصية, إذ عندما يقتنع احدنا دبا ينقلو إليو أحد أصدقائو أو معارفو 

أف تقتنع العامة بأهنا  تعترب معلومة, وإذا انتابو شك اعتربىا شائعة, وتستمر يف االنتشار إىل
 شائعة.

التسمية عادة بأهنا معلومة أو شائعة تأيت الحقا بعد تصديقها أو الشك فيها, كما 
ديكن ؽبا أف تأخذ طابع اغبقيقة عند البعض, واإلشاعة عند البعض اآلخر, وىنا نركن إىل أف 

ا غَت الرظبي, وتأيت ما دييز ؿبتوى الشائعة ليس طابعها اؼبثبت أو غَت اؼبثبت, وإمنا مصدرى
إشكالية أخرى يف كوف أف ليس كل رظبي موثوؽ بو, فالثقة تأيت حسب ميوؿ الشخص ؽبذه 
الوسيلة واقتناعو هبا, فوسائل اإلعالـ عادة ما تتوىل الدور اؼبلموس يف تشكيل موقف 

ة ربطتها , ويف سرعة االنتقاؿ لدرجة أف الًتصبة الفرنسي(12)اعبمهور اؼبتلقي للقضايا اؼبطروحة
 وكذلك سريعة التالشي.  Elle court la rumeurبالعدو 

 ولكي تتعرؼ على اؼبعلومة وضع )ديكارت( من خالؿ كتابو قواعد اؼبنهج عدة قواعد
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 -ترشدؾ للحقيقة وال تقع يف الشك أو الوىم تتمثل يف اآليت:
 أف ال أتلقى على اإلطالؽ شيئا على أنو حق ما مل أتبُت منو. -1
 اؼبعضالت اليت أحبث عنها إىل عدد من األجزاء.أف أقسم  -2
أف ارتب أفكاري فأبداء بأبسط األمور وأيسرىا وأتدرج شيئا فشيئا حىت أصل إىل  -3

 معرفة أكثر األمور تعقيدا.
أف أقـو يف صبيع األحواؿ بإحصائيات كاملة ومراجعات عامة ذبعلٍت على ثقة أنٍت  -4

 .(13)مل أغفل شيئا
 مصدر اإلشاعة:
الناس ال يهمها اؼبصدر لكن  –شاعة ال يعترب أكثر اؼبوضوعات أمهية مصدر اإل
كنو ال يوضح كيفية تطورىا فهو وإف كاف يفسر آلية انطالؽ الشائعة, ل –يرددوف اإلشاعة 

, ولذا تكوف أمهية اإلشاعة يف طريقة انتشارىا ويف كوهنا نتاجا اجتماعيا سياسيا مؤثرا, السريع
مة اليت صدقت الشائعة اػباطئة بأف تنفي التهمة عن نفسها, وتعقب اؼبصدر يسمح للعا

وتصرح بأنو وقعت ضحية اػبداع. ويف العادة تصدر اإلشاعة عن شخص يعتربه من حولو 
خبَتا متخصصا ديلك أسرار قراءة إشارات يعجز الناس العاديوف عن فك رموزىا, ربيط بو 

ي اليت يف الصدارة وخيتفي اػببَت بعد ؾبموعة تبث أصداء تصرحياتو, وتصبح ىذه اجملموعة ى
أف يؤدي دوره, ولعل يف قصة فرعوف عندما أطلق صفة الساحر على سيدنا موسى فأصبح 

 . (14)اؼبأل ويف مقدمتهم السحرة يرددوهنا على النيب دوف تردد
كما أف من اؼبصادر اليت أخربنا هبا القرآف الكرمي لإلشاعة: الكفار واؼبنافقُت للنكاية 

َوقَاَلت طَّائَِفٌة مِّْن تمع اإلسالمي واإلضرار بو, ويتضح ذلك يف اآلية الكردية قاؿ تعاىل: " باجمل
أَْىِل اْلِكَتاِب آِمُنوْا بِالَِّذَي أُنزَِؿ َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوْجَو النػََّهاِر َواْكُفُروْا آِخَرُه َلَعلَُّهْم 

ْفكِ عصبة من اؼبسلمُت كما يف قصة يكوف مصدر اإلشاعة . وقد (15)"يَػْرِجُعوفَ  والكذب  اإْلِ
ْفِك اليت طالت السيدة عائشة أـ اؼبؤمنُت اليت برئها اؼبوىل عز وجل " ِإفَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاإْلِ

ٌر لَُّكْم ِلُكلِّ اْمرٍِئ مِّنػُْهم مَّا اْكَتَسَب  ِمَن اإْلِمثِْ ُعْصَبٌة مِّنُكْم اَل رَبَْسُبوُه َشرًّا لَُّكم بَْل ُىَو َخيػْ
ُهْم َلُو َعَذاٌب َعِظيمٌ  رَُه ِمنػْ , ويقوؿ )ابن خلدوف(: يف نقل اػبرب وربري (16)"َوالَِّذي تَػَوىلَّٰ ِكبػْ

اؼبصداقية أف اػبرب ال يصل لسامعو بنفس الصيغة اليت قيل هبا, وذلك ألف ناقل اػبرب يصبغو 
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ت نفسيتو, فإذا كاف ناقل اػبرب ويزيد عليو أو ينقص منو أو يعدؿ ويغَت كيفما رأ بشخصيتو
كارىا للشخص الذي نقل منو أو اؼبستقبل؛ فسيصبغو بطريقة فيها إكراه وحقد وضغينة أما 
إذا كاف ؿببا فسينقلو بطريقة فيها وئاـ وؿببة ومل مشل, وىكذا إذ روي عن أكثر من شخص 

كن أف فسيتلوف بشخصية كل منهم, فاػبرب سالح ذو حدين ديكن أف جيمع الناس ودي
يفرقها, ولعل اإلعالـ أصبح أكثر من يقع يف ىفوات اإلشاعة؛ من خالؿ تسابق الصحافيوف 
يف ما يسمى السبق الصحفي, فال يتم سبحيص اػبرب والتحقق منو بل ينشر بعلتو فبا يسبب  

 كوارث ال حصر ؽبا.
يف أحيانا أخرى يكوف سوء الفهم ىو مصدر اإلشاعة, وذلك بأف يسمع اػبرب 

 قة مغايرة أو يفسر بطريقة غَت اؼبقصودة, أو بالطريقة اليت راسخة يف ذىن اؼبتلقي.بطري
كما أف اإلشاعة عادة ما ترتبط بالسياسة فال وجود للسياسة بدوف إشاعات, ودبا أف 
لعبة السياسة تعٍت الكذب والتدليس, فهي تعترب اإلشاعة أحد أدواهتا, خاصة وأف اإلشاعة 

فتعتربا مصدرا مستًتا وغامضا يصعب اكتشافو, وهبذا تسند إليو كل ما  تتالىف الظهور العلٍت
حيلو ؽبا, لدرجة قد يصعب التمييز بُت األصدقاء اغبقيقيُت ومن يروج ضدؾ يف اإلشاعات, 
فالنية اغبقيقية لرجاؿ السياسة تتعارض مع ما جيهروف بو, كما الشائعة ال تستلـز إثباتات 

 ال على الوقائع. فاجملتمع يركز على االنطباع
 شخصية مروج اإلشاعات:

غالبا ما تكوف شخصية مروج اإلشاعة منحرفة اجتماعيا, وغَت متوافقة نفسيا 
واجتماعيا, خاصة مع القيم السائدة يف اجملتمع, كما إهنا شخصية فاشلة, ومن ظباهتا: لديها 

زعها الديٍت, شريرة طابع سيء, مضطربة نفسيا, منحرفة التفكَت, صفيقة الوجو, ضعيفة يف وا
 .(17)وخبيثة, فاقدة للوطنية, سيئة اؼبقصد والنية

 دور الجماعة في الترويج لإلشاعة: 
اؼبعلومة أو اإلشاعة لكي يدوي خربىا يف اجملتمع البد ؽبا من ثالثة شروط تتمثل يف : 
 أف ترتبط باآلماؿ واؼبخاوؼ واألحاسيس الداخلية لدى اعبماعة, وكذلك أف ربدث نتائج
مباشرة ومهمة, إضافة إىل أف اػبرب جيب أف يكوف غَت منظور, أي بو غموض لدى العامة 

 .(18)وحيدث خلال يف اؼبسار الطبيعي ويفرض إبداء رد فعل ما
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ىنا ال بد من شخص ينقل إليو اػبرب فال بد من راسل ومستقبل لكي تتم العملية 
فأي  –اليت تتشارؾ يف األفكار  -ةواألوىل, وعادة ىذه العملية تتم مع اعبماعة اؼبرجعي

معلومة تقارف بآراء اجملموعة اليت يتماثل معها الشخص قبل أف تصبح رأي عاـ. فكما يقوؿ 
" دور كامي" الظاىرة جربية, أي أف اعبماعة واجملتمع ىي اليت ذبرب الفرد على أف يسلك 

 سلوؾ يوافق سلوؾ اعبماعة حىت وإف مل يكن مقتنع بو.
د ؽبا من دافع يف نقل اػبرب ونشره, والذي يصبح يف فًتة وجيزة كالدوائر اعبماعة ال ب

اليت ربدث عندما ترمي طوبا يف بركة راكدة, فتتسع الدوائر بسرعة ىائلة يف كل االذباىات 
لتعم جل الربكة, والشائعة قد تكوف لدى اجملموعة نوعا من التعويض أو تصريف لبعض 

, ألهنا عادة تصريف ؼبا يدور بالنفس من غرائز مكبوتة االنفعاالت واألحاسيس اؼبكبوتة
خيجل من اإلفصاح عنها علنا, كما أنو يستطيع أف يفلت من العقاب ألنو غَت معروؼ 

 مصدرىا.
 -وتقسم اجملموعة نفسها دوف دراية إىل عدد من األدوار تتمثل يف :

لو التغيَت فيعمد إىل احملرض وىذا الشخص خياؼ من التغيَت ألنو يف موقع معُت؛ وقد يطا -
 بث شائعة لكي حييل اىتمامات الناس حوؿ موضوع معُت.

 اؼبًتجم وىو شخص يتفاعل مع ما يعرضو احملرض وجيد تفسَتات مقنعة للعامة. -
 اؼبسيطر على فكر اجملموعة أو الشخص الذي يتحدد رأي اجملموعة بناء على قراره. -
 الناشر وىو الشخص الذي يسعى إىل نشر اإلشاعة. -
أصحاب اؼبصلحة وىؤالء أشخاص تطابقت مصاغبهم مع انتشار اإلشاعة, وىم يدركوف  -

أهنا غَت واقعية, وما أكثرىم يف ؾبتمعنا اللييب, فأغلب الشعب صدؽ أف غرض الثورة ىو 
 ربقيق عصر ذىيب للمواطن, بينما ىم يدركوف أف الثورة لتلبية مصاغبهم.

 طر ويستغلو لصاغبو.االنتهازي وىو الذي يتبٌت اؼبوقف اؼبسي -
 تأثير اإلشاعة على المجتمع: 

ترى نظرية )التأثَت على مرحلتُت( أف الفرد ال يتأثر مباشرة بوسائل اإلعالـ, بل أنو 
يعيش يف إطار ؾبتمعي يتفاعل معو, مث تشكل لديو أمناط مرجعية تؤثر يف سلوكو وازباذ 

مدى األمهية والغموض يف األخبار قراراتو, إضافة إىل اذباىاتو ومستوى وعيو حيدد لديو 
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اؼبتداولة, فهما يزيداف من القلق والضغط النفسي الذي يدفعو للبحث عن معلومات من 
, واإلشاعة وليدة ؾبتمعها, لذا (19)أجل زبفيف حدة القلق الذي بدوره يعزز انتقاؿ اإلشاعة

و, فهي سلوؾ تعترب فرصة يعرؼ من خالؽبا الباحث أغوار ومشاكل اجملتمع الذي سيدرس
تسلكو اعبماعة من دافع معُت ويستهدؼ ىدفا ما, ليغطي نقصا يف جانب من جوانب 
اغبياة, واعبماعة عادة تريد هناية ألي خرب, لذا راوي اػبرب قد دييل إىل اػبياؿ ليملئ 

 الفراغات أو النقص الذي يف اػبرب.
مواجهة الواقع, لكي الناس عادة عقب الكوارث ينشط خياؽبم لعدـ مقدرهتم على 

يعيشوا يف خياؿ وردي, فينسبوف كل حدث جيد كرد فعل ؽبم, ولعل ما حدث بعد الثورة 
الليبية من أمطار غزيرة وموسم ربيعي, نسب إىل إنو رضى من اهلل تعاىل على ما قاموا بو وأف 

 اهلل راضي عن أفعاؽبم ويكافئهم بذلك.
اؼبتشائم ليست جيدة وال زبدـ اجملتمع,  واإلشاعة سواء كانت من النوع اؼبتفائل أو

ألف الناس عندما يسمعوف األخبار السارة يضعف حرصهم, وتوىن عزائمهم, وينصرفوف 
لقضاء حوائجهم, فيًتكوف االصطفاؼ خلف قضيتهم بدعوى إهنا حلت, وال حاجة 

تفاؤؿ للتمًتس خلفها, فيستفيد منها عدوىم ويستغلها لصاغبو, واهلل عز وجل حيذرنا من ال
والتشاـؤ الزائد يف قولو: )وإذا جاءىم آمر من األمن أو اػبوؼ أذاعوا بو( وإذا كاف ىذا 
, الذي ينزع الثقة وينهك التماسك واؼبعنويات, ويزعزع اعببهة  التفاؤؿ فما بالك بالتشاـؤ

 الداخلية واػبارجية.
شار, إضافة واإلشاعة كما ذكرنا سلفا ؽبا خصائص ذبعلها قادرة على الوصوؿ واالنت

إىل كوهنا مرنة, فحىت إذا ظهر هبا بعض النقاط اليت ال يصدقها السامع, ذبده جيد تفسَتا 
 .(20)آخر مقنع يصوب بو اػبرب, ويتمشى مع ميولو وقناعاتو

 -وديكن أف قبمل تأثَتىا على اجملتمع واألمن القومي يف اآليت:
 ة إىل حاالت اضطهاد.حدوث شغب ومظاىرات يف الدولة خاصة إذا تطرقت اإلشاع -
 انعداـ الثقة يف الدولة وأجهزهتا فبا خيلق بلبلة وحالة من اػبوؼ والذعر يف الرأي العاـ. -
 تعطل اإلنتاج, واختفاء اؼبواد الغذائية من األسواؽ نتيجة توقع حروب أو كوارث. -
 تعطيل بعض خطط وقرارات الدولة. -
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 القرارات, أو عدـ ازباذ قرارات جريئة.إرباؾ صانعي القرار باإلسراع أو اإلبطاء يف بعض  -
 يصل اآلمر إىل التأثَت يف العقيدة اإلسالمية وشيوخ الدين وتتزعزع ثقة اؼبواطنوف هبم. -
النيل من أخالؽ اجملتمع وؿباولة إفساده, وتأجيج الكراىية ومشاعر العداء بُت أفراد  -

 .اجملتمع الواحد
 قوة تأثير اإلشاعة في الحرب واألزمات:

اإلشاعة تلعب دورا خطَتا يف وقت السلم ويضاعف ىذا الدور يف وقت اغبرب 
واألزمات, وذلك ألف وقت اغبرب يزداد التكتم على اؼبعلومة ويصعب اغبصوؿ عليها, وتزداد 
اؼبفاجآت وتصبح األمور السرية ىي سر من أسرار النجاح, وكل ىذه األمور تربة خصبة 

عنويات أثناء اغبرب مشدودة وتًتقب أي خرب جيعلها يف لإلشاعات, خاصة وأف النفوس واؼب
حالة ثبات أو تقهقر, واألمور الغامضة عادة فرصة للمندس واؼبتسرع يف اغبكم واعباىل 

 واؼبًتقب.
كما أف دوال بعينها استخدمت اإلشاعة باعتبارىا حربا نفسية تبث هبا الرعب يف     

جية الرعب" عن ما يد تايلور( يف كتابو " إسًتاتنفسية العدو, ومثاؿ ذلك ما حدثنا بو )ادمون
قامت بو أؼبانيا يف اغبرب العاؼبية الثانية, عندما مهدت لغاراهتا اعبوية لبث روح الرعب يف 

 .(21)نفوس العدو
اؼبشكلة اآلف اإلشاعة مل تعد عمال فوضويا غَت علمي, بل أصبح خيطط ؽبا وتقاـ 

ة توظيفها؛ لدرجة أصبح من الصعب تفريقها عن الدراسات لدراسة أثرىا وقوهتا, وكيفي
 اؼبعلومة, وعادة األمور اؼبعد ؽبا تصيب أىدافها بسرعة أكثر وبتأثَت أقوى.

وؽبذا نشأ ما يسمى الطابور اػبامس واعبيش االلكًتوين, إذ أف يف زمن اغبرب يقـو 
ئق اؼبخفية من العدو بنشر آذاف ومهية, أو ما يعرؼ بالطابور اػبامس؛ ؼبعرفة بعض اغبقا

خالؿ إصدار الشائعة, وقبد ىنا الواليات اؼبتحدة جعلت من أىم مهاـ مكتب اؼبعلومات 
اغبربية, تفادي خطر تسريب اؼبعلومات السرية, بإلصاؽ ملصقات توصي اؼبواطنُت بأال 
يروجوا للشائعات, ولكن ىذه التوصيات غفلت مشكلة مهمة وىي كيف نعلم العامة آلية 

 عة؟معرفة اإلشا
 در معادي, سواء من داخلػػػػورة اإلشاعة إذا كاف تسريبها مت عن طريق مصػػػػػػتزداد خط
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البالد أو خارجو, ألهنا غالبا ما تكوف إشاعة مدروسة وـبطط ؽبا وـبتارة صبهورىا بدقة قبل 
 . (22)إطالقها, فتصبح كاإلطالقة اليت أُطلقت بدقة لتصيب ىدفها يف مقتل

أصبحت اآلف أداة يعد ؽبا إعداد جيد لكي تصل إىل الغاية منها, ودبا أف اإلشاعة 
أصبحت وسائل اإلعالـ تتخَت اؼبصدر الذي ينقل عنو اػبرب, فال بد أف يكوف شخصية 
معروفة ونشطة, أو ينسب اػبرب إىل مصدر موثوؽ, أو يرفقو ببعض الصور والدالئل لتدعيم 

 اؼبوقف ولكي تنطلي اػبدعة على العامة.
على ترويج الشائعات خاصة يف فًتة اغبروب واألزمات خلق عدـ الثقة بُت  يًتتب

 أفراده وقياداتو, فتفقد قياداتو االحًتاـ والثقة نظرا ؼبا يشوىوهنا بو.
الطريف يف اآلمر ذبد أف الشائعات تستهدؼ اغبلفاء أكثر من األعداء, فالعدو 

ما لكي تصفي خالؼ مع صديق استخداـ القوة معو مشروع, وال حيتاج إىل ربامل, بين
بدافع اؼبنافسة أو الغَتة أو اغبسد ال بدا أف ذبد مربرا تقبلو العامة, وبالدنا اآلف ملئ باؼبكائد 

 وخلق األعذار للتناحر. 
وهبذا فهي تضع اػبصم يف حالة نفسية سيئة, وتأثر على منط العالقات وتعكَت 

رات اػبصم لتسديد الضربة القاضية يف األجواء إىل درجة ـبيفة, وكذلك السيطرة على قد
 .(23)اللحظة اغباظبة

 الشائعات واإلعالنات الممولة:
ىذا النوع من اإلعالنات اؼبمولة تكوف مدفوعة الثمن وؿبجوز ؽبا مساحات يف 
القنوات أو اؼبواقع االلكًتونية, وتنشط غالبا يف فًتة االنتخابات, فهي تتجو إىل سبجيد 

وتلميعها يف نظر العامة, وبأف برناؾبها االنتخايب منقض للوطن واؼبواطن, شخصية معينة 
وتأيد كالمها ببعض االستطالعات الومهية, اليت تثبت ارتفاع شعبيتو, وبأنو ديتلك خربات 

 ومهارات عاؼبية, وقد تتخذ يف نفس الوقت تشويو من تشك يف أهنم منافسُت لو.
برامج واضحة, واعبماعات الطائفية أصبحت  لألسف األحزاب اؽبشة واليت ليست ؽبا

مرتع للشائعات, وسلك بعض ىذه األحزاب والطوائف طرؽ سبويل اإلعالنات اليت سبجد 
أشخاص يتبعوهنا, أو تبث أخبار تناؿ من خصمهم, وتضع مصاحل أحزاهبم وصباعاهتم مثار 

 اىتمامهم. 
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 اإلشاعة واستخدام الشبكة العنكبوتية:
عة يف كوهنا أصبحت توظف وسائل التواصل االجتماعي لصاغبها, تزداد خطورة اإلشا

وهبذا تفوقت على اإلذاعة بنوعيها يف سرعة نقل اػبرب, إذ أف نقل اػبرب مل يعد يكلف سوى 
جهاز ىاتف متوفر اآلف لدى اغلب أفراد اجملتمع, ويكتب اػبرب على إحدى صفحات 

بل وقد يقـو بفربكة خرب معُت أو التواصل, ويرسلو, ليجوب العامل يف نفس اللحظة, 
شخصية معينة وينسب ؽبا أخبارا غَت حقيقية, مستخدما يف ذلك الضمَت الغائب أو خاصية 
اإلسقاط كأف يقوؿ: كشفت مصادر مطلعو أو قاؿ مراقبوف وىكذا .... وعامة الناس تنشر 

 اػبرب, ومنهم من يبٍت عليو قراراتو.
اعي توجو الرأي العاـ وتغذيو باؼبعلومة واإلشاعة, لعل من مزايا وسائل التواصل االجتم

اليت تنتقل عن األصدقاء كما ىي, فبا يضمن بقائها على وضعها األصلي أطوؿ فًتة, إضافة 
إىل إهنا ديكن أف تصاحبها صور أو أصوات أو مستندات, واؼبيزة األخطر االختفاء, أي أف 

هم, وبالتايل ديكن أف تساعدىم على اؼبستخدمُت لشبكة اؼبعلومات غَت مسؤولُت عن سلوك
 السلوؾ اإلجرامي والسلوؾ اؼبضاد للمجتمع.

 جدلية تكذيب اإلشاعة:
يتبادر إىل الذىن سؤاؿ مرده ىل تكذيب الشائعة ؾبدي؟ حقيقة حسب بعض 
الدراسات اعتربت أف التكذيب عدمي التأثَت, إال إذ كاف عن طريق جهات رظبية تعترب ؿبايدة 

نزاىة, وردبا مرد ذلك إىل أف الشائعات ال ربتاج إىل إثباتات لكي تنتشر, ومشهود ؽبا بال
بينما تكذيبها حيتاج إىل حجة قوية لكي تزحزحها من أذىاف العامة, كما أف عقل اإلنساف 
خيتلف عن الكمبيوتر الذي ديكن أف ديحو معلومة خاطئة, بينما عقل اإلنساف حيتفظ 

يف عقلو وال ديحوىا, بل يضيف معلومة جديدة, وىنا البد باؼبعلومة السابقة, وتصبح راسخة 
عند تكذيب شائعة من اؽبجـو عليها وتفنيدىا, ألف التكذيب يساىم يف نشر اإلشاعة بُت 
أوساط الذين مل يسمعوا هبا من قبل, لكن عند تفنيدىا وإثبات عدـ مصداقيتها, ربوؿ دوف 

 تصديقها بطريقة علمية. 
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 كيفية الحد من انتشار الشائعات ومعالجتها: 
 دأ وإف كانت زبتلف يف الشكل والوسيلة وديكنػػػػػػػػػتتفق طرؽ مواجهة الشائعات يف اؼبب

 -أف نفصلها يف اآليت:
 : المعالجة اإلسالمية:أوالا 
اإلسالـ على ذبرمي ومعاقبة مطلقو اإلشاعات ومروجوىا إذ يقوؿ سبحانو وتعاىل: حث  -

بَػُلوا َوالَِّذيَن يَػْرُموَف اْلُمْحَصَناِت مُثَّ ملَْ يَْأتُوا بَِأْربَػَعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُىْم شَبَاِنَُت َجْلَدًة َواَل تَػقْ "
 .(24)"اْلَفاِسُقوفَ  ُىمُ  َوأُولَِٰئكَ ؽَبُْم َشَهاَدًة أَبًَدا 

 وجل يف ذلك:كما حث على التمحيص والتدقيق يف نقل اػبرب إذ يقوؿ اؼبوىل عز  -
ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَػَتبَػيػَُّنوا أَْف ُتِصيُبوا قَػْوًما ِِبََهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا "

 .(25)فَػَعْلُتْم نَاِدِمَُت"
 : نصائح مفكري علم النفس واالجتماع:ثانياا 

 : (26)أربعة طرؽ ؼبواجهة الشائعات ىياتفق مفكرو علم النفس واالجتماع على شبة 
عيادة الشائعات, وتعتمد ىذه الطريقة على زبصيص مساحة معقولة يف القنوات اؼبوثوؽ  -

 هبا, وإنشاء مواقع تواصل اجتماعي؛ لتحليل الشائعات ربليالً علميا, وحبجج قوية.
 التكذيب, عن طريق وسائل اإلعالـ وبتفنيد اػبرب وإيضاح عيوبو. -
 شائعات مضادة.إطالؽ  -
عرقلة الوسائل اليت يستخدمها اؼبنافس, مثل قطع االتصاالت بالعامل اػبارجي والتشويش  -

 عليو.
كما أوصى "كناب" خبمس نصائح للحد من الشائعة, اعبميل يف ىذه النصائح أتت 

 -يف فًتة اغبرب العاؼبية الثانية واليت هبا بعض التشابو دبا كبن منر بو اآلف وىي كالتايل:
 جيب أف تثق العامة بوسائل اإلعالـ الرظبية للدولة ثقة عمياء. -1
 جيب أف تؤمن القاعدة الشعبية بقادهتا إديانا مطلقا وباغبكومة يف مواجهتها لألزمات. -2
 عندما يطرأ حدث ما ينبغي اإلسراع يف نشر قدر كبَت من اؼبعلومات عنو. -3
ا حىت تفهم عند اعبميع بنفس ينبغي إيضاح اؼبعلومة وإزالة نقاط اعبهل والتشويش هب -4

 اؼبعٌت.
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 مكافحة البطالة بتأمُت فرص العمل ألف الفراغ بيئة صاغبة النتشار اإلشاعات. -5
يف الواقع أف نصائح "كناب" حقيقية عندما تكوف اغبرب مع عدو, لكن ال نستطيع 

ـ وجود أف نقبل هبا صبلة يف مثل وضعنا, ألف حربنا حرب أخوة, وما زاد األمر تعقيدا ىو عد
دولة رظبية تسيطر على كل البالد, فكل ؾبموعة تعترب نفسها ىي الرظبية وىي اغبكومة, 

 وتوضح اؼبعلومة بطريقة إيديولوجية لصاحل فريقها. 
" مؤسس علم النفس "S. Aschىناؾ طريقة أخرى إلطباد اإلشاعة نبو عنها 

ضوع ما, لكن ديكن أف نغَت وىي أف الناس عادة ال يغَتوا إدراكهم ؼبو  ,االجتماعي اغبديث
موضوع اإلدراؾ أي التغيَت يتم يف الطعن يف مطلق اإلشاعة نفسها, بأف تقنعهم بأهنا كيدية 
افتعلها شخص نازي أو عدو للنيل من النزىاء والشرفاء, وىنا تربئ عامة الشعب حىت وإف  

يسئ لو, كاف أحدىم من افتعلها, فيخجل من نفسو ألهنا ارتبطت بشخص عدو وترديدىا 
ومن ىنا أصبح اؼبروج للشائعة معادي للوطنية, ومتواطئ مع العدو وخائن للوطن, ألف 

 .(27)الشائعة هبذا اؼبقياس إما نابعة من العدو أو منتهية إليو
 : دور وسائل اإلعالم:ثالثاا 

الشائعة عادة ىي بديل يف حالة غياب أو تأخر الوسائل اإلعالمية اؼبوثوؽ هبا, إذ 
كوسيلة إعالمية بديلة تعوض النقص أو تفسر اغبدث بطريقتها ويف ىذا البد من تظهر  
 اآليت:
 التأكيد على دور اإلعالـ يف تقصي اغبقائق وعدـ االقبرار خلف السبق الصحفي. -
 تكذيب الشائعات وكشف زيفها وتفنيدىا بطريقة علمية. -
مسارىا لضبط مروجيها ربليل الشائعات ؼبعرفة أىداؼ ومصادر من يقف ورائها وتتبع  -

 ومعاقبتهم.
جية الصمت والتعتيم اإلعالمي ؼبواجهة اإلشاعة, بل األفضل يجيب أف ال تعتمد إسًتات -

إتباع سياسة الشفافية وإعالف اغبقائق, حىت تكسب ثقة اعبماىَت وتصبح ىي مصدر 
 اؼبعلومة, ألف إخفاء األمور يساعد على ترويج اإلشاعة.

          ؼبوقع اغبدث؛ لكي ال تكوف روايتهم منقولة  اكراً جيب أف يصل الصحافيوف ب -
 ثر منػػػػػعن أشخاص ردبا ينتموف ألجندة معينة, وإذا حدث تأخَت يفًتض أف يسمعوا ألك
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 شخص.
 إرفاؽ اغبدث يف تقاريرىم بالصور أو اؼبشاىد اغبية فالصورة عادة أبلغ من الكالـ. -
وعي لتفنيد اإلشاعات, على غرار ما فعلت عيادة الشائعات: ديكن أف يبث برنامج أسب -

بعض الصحف الوطنية يف أمريكا, خالؿ اغبرب العاؼبية الثانية, عندما استحدثت زاوية 
أسبوعية ربمل عنواف " عيادة الشائعات" تدحض من خالؽبا الشائعات عن طريق ُكتاب 

النفس معروؼ عنهم اؼبصداقية, وظبيت عيادات ألهنا قد تستعُت خبرباء من علم 
 .(28)واالجتماع؛ لشرح األسباب اليت جعلت العامة تصدؽ مثل ىذه اػبرافات

تفنيد اإلشاعة بطريقة علمية ومثاؿ ذلك ما قامت بو مطاعم "ماكدونالدز " من ضبلة  -
متلفزة تبُت عيوب اإلشاعة اقتصاديا, وتوضح بأف تكلفة كيلو واحد من ديداف األرض 

 .(29)مرات تفوؽ تكلفة كيلو غبم البقر خبمس
لشن ىجـو مضاد على الشائعة ال بد من اختيار ُمذيعُت موثوؽ هبم لدى العامة,  -

 فالشائعات تزداد يف القنوات الرظبية اليت فقدت الثقة.
 جيب أف زبفف الرقابة فالشائعات تزدىر يف الدوؿ اليت سبارس رقابة على اإلعالـ. -
وقت قياسي لكي يقطع الطريق على  البد من وجود ناطق رظبي ينقل اؼبعلومات بدقة ويف -

 اؽبواة والكيديُت.
 دور رجال المؤسسات األمنية واالجتماعية:

ربقيق التوازف النفسي والطمأنينة لدى اؼبواطنُت للقضاء على البيئة اغباضنة من خالؿ  -
 اؼبتمثلة يف الفراغ و البطالة واػبوؼ على اؼبستقبل.

طنة والوطنية على التصدي لإلشاعة قبل تدريب رجاؿ أمن قوي تتوفر فيهم صفات الف -
 انتشارىا, والتعامل معها حبنكة وحذر لوأدىا أو التقليل من أثرىا.

 إعداد مراكز ذبمع فريق متكاملة لتحليل الشائعات وطرؽ التصدي ؽبا. -
الًتبية ؽبا دور مهم, فالصورة اإلجيابية للشخص من خالؿ تنشئتو تطرد الشائعات,  -

التارخيية لو تكرس الشائعات, فعندما يستقيل شخص من وزارة مهمة فال والصورة السلبية 
ديكن أف يصدؽ العامة أف ىذا الشخص قبل رشوة, ألنو لو أراد أف يبيع ذمتو األجدى لو 

 أف يتمسك دبنصبو, والذي يستطيع أف خيتلس منو الكثَت, والعكس صحيح.
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 د اجملتمع للتصدي للظاىرة.تفعيل دور اؼبؤسسات التعليمية والدينية لتوعية أفرا -
 تعزيز دور اؼبؤسسات االجتماعية وخاصة األسرة يف توعية األفراد خبطر اإلشاعات. -
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 الضوابط التشريعية للنؤسسات احلكومية باعتبارها من املرافق العامة

 املؤسسات اإلعالمية منوذجا

 
  الكاسحنصرالدين مصطفى د.                                                                         

           سرت/ جامعة القانوف/ كلية عاـالقسم ال                                                                     
 

 :المقدمة
ا لنفسها إف ادلرافق العامة هتدؼ لتحقيق النفع العاـ، حيث حتتفظ السلطة العلي

كإلغائها، كباعتبار أف ادلؤسسات كاذليئات ، كإدارهتا، كتنظيمها باختصاص قرارات إنشائها
اإلعبلمية جزء من ىذه ادلرافق فتسرم عليها كل ما تنص عليو التشريعات، كمبا أف الثقافة 
االعبلمية تبٌت على ادلضامُت الثقافية اليت يتلقاىا الفرد كاجلماعة من ادلصادر العلمية، 

 .(1)ل معتقداهتم كتصوراهتم كمفاىيمهمكتشك
فإف ىذه الورقة البحثية سنحاكؿ من خبلذلا حتديد الطبيعة القانونية للمؤسسات كذلذا 

كاذليئات اإلعبلمية، كذلك بتحديد مدلوؿ اجلهة ادلختصة بإنشاء ىذه ادلؤسسات كإجراءات 
التعديل كإلغائها كمدل إمكانية اللجوء للقضاء من قبل ىذه ادلؤسسات يف حالة تعرضها 

سلطات، كتسعى ىذه ادلؤسسات لتحقيق ادلبادئ األساسية، كىو لبلستغبلؿ من قبل أحد ال
حتقيق ادلنفعة العامة كالدفع باستقرار اجملتمعي للدكلة، كزلاربة كافة أنواع اإلرىاب كالتطرؼ 
كيكوف ذلك مبؤسسات يكوف إنشاؤىا كفق معايَت قانونية مواكبة للتطورات اإلقليمية 

  .كالعادلية
فق العامة كما ذكرنا آنفان كسوؼ نتطرؽ إىل تطبيق ذلك كسوؼ نستعرض معايَت ادلرا

على ادلؤسسات اإلعبلمية للتعرؼ على اجلهة ادلختصة بإنشاء ىذه ادلؤسسات، كالقوانُت اليت 
تنظمها؛ كذلك إلمكانية الوصوؿ إىل كضع ضوابط تشريعية حتكم عمل ىذه ادلؤسسات مبا 

ليتها عن أم سلطة أخرل؛ ككذلك حيقق األىداؼ اليت تأسست من أجلها كضماف استقبل
حتقيقان للمصلحة العامة ذلذه السلطات، كمن خبلؿ الواقع إف ما يتعرض لو اإلعبلـ من 
ضغوط اقتصادية كاجتماعية كسياسية جيعل فرض قواعد كاضحة لعمل مؤسسات اإلعبلـ ىو 

 السبيل الوحيد إلصلاح عملها.
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سيغلب عليها الواقع القانوين كىو ما  أف ىذه الورقة البحثية -ىنا  -كأريد أف أنوه 
كىو حتديد األطر كالضوابط القانونية  ،قصدناه؛ كذلك العتقادم بأنو سيكوف ذلا أثران إجيابيان 

، كذلك دلا لو من أمهية يف صلاح العمل عبلميةاليت تنظم ىيكلية كإدارة ادلؤسسات اإل
يح كسوؼ نتناكؿ ىذا ادلوضوع اإلعبلمي يف أم دكلة تسعى دائمان للسَت على الطريق الصح

 كفق اخلطة البحثية التالية:
 ادلبحث األكؿ: الطبيعة القانونية للمؤسسات كاذليئات احلكومية .

 ادلطلب األكؿ: الضوابط الشكلية للمرافق احلكومية .
 ادلطلب الثاين: ضوابط تصنيف كإدارة ادلرافق احلكومية .

 ية ادلؤسسات اإلعبلمية .ادلبحث الثاين: األسس العامة إلدارة كمحا
 ادلطلب األكؿ: ضوابط إنشاء كإدارة ادلؤسسات اإلعبلمية .

 ادلطلب الثاين: كسائل محاية ادلؤسسات اإلعبلمية .

 المبحث األول
 الطبيعة القانونية للمؤسسات والهيئات الحكومية

 المطلب األول
 الضوابط الشكلية للمرافق الحكومية

كسائل اإلدارة العامة؛ لتحقيق أىدافها ادلناطة إليها، كىو تعترب ادلرافق العامة أحد 
حتقيق ادلنفعة العامة كفق التشريعات النافدة ادلنسجمة مع أىداؼ الدكلة، كديكن تعريف 
ادلرافق العامة على أهنا " كل نشاط دتارسو اإلدارة العامة بنفسها أك بواسطة األفراد الَّذين 

كالقضاء عرّفو بأنو " كل  ،(2)دؼ إشباع حاجات عامة"يعملوف حتت إشرافها كرقابتها، هب
مشركع يعمل باطراد كانتظاـ حتت إشراؼ الدكلة لسد حاجة عامة مع خضوعو لنظاـ قانوين 

 كمن ىذه التعريفات ديكن أف خترج بالنتائج التالية: .(3)معُت"
  أن الدولة هي التي تنشئ المرافق العامة: -1

يقـو ادلشرع يف الدكلة بإنشاء ادلرافق العامة، كذلك إما بقانوف، أك بناء على قانوف، 
، كإمنا قد فيها أف تقـو ىي بنفسها بإدارهتاكإذا ما أنشأت الدكلة ىذه ادلرافق فبل يشًتط 

 تعهد بإدارهتا إىل شركة  أك أفراد؛ كتكتفي ىي بدكر الرقابة على نشاطها فقط .
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 ق العام إلى تحقيق نفع عام:أن يهدف المرف -2
يعترب ىذا العنصر من أىم العناصر اليت يتحدد على كجودىا قياـ ادلرافق العامة، كىو إشباع 
حاجات األفراد كتقدمي اخلدمات اليت حيتاجوهنا سواءن كانت مادية أك معنوية، كقد تكوف ىذه 

كافة أفراد الدكلة، مثل كقد تكوف قومية تشمل  ، اخلدمات زللية ختص فئة معينة من السكاف
 .(4)التعليم كالصحة كالًتفيو

 خضوع المرافق العامة إلشراف ورقابة اإلدارة العامة: -3
لكي نكوف أماـ مرفق عاـ جيب أف تتوىل اإلدارة العامة تسيَته كيكوف ذلك إما 

العامة، بنفسها، أك عن طريق الوحدات اإلدارية اإلقليمية التابعة ذلا، بشرط أف حتقق ادلنفعة 
دارة باعتبارىا كأف ختضع للسلطة العامة يف ذات الوقت سواءن باإلدارة، أك باإلشراؼ على اإل

 .(5)، أك بالرقابة كالتوجيوأسلوب غَت مباشر
 : إنشاء المرافق العامة:ثانيا  

حيث خيوؿ القانوف   ،تقـو الدكلة بإنشاء ادلرافق العامة إما بقانوف، أك بناءن على قانوف
كتعطيها  ،ة العامة صبلحية إنشاء ادلرافق العامة كدتنحها الوسائل كترسم ذلا األىداؼاإلدار 

الصبلحيات اليت دتكنها من جعل ىذه األىداؼ كاقعان ملموسان ككاقعان معاشان، كمن ىذه 
باعتماد  .ـ2012( لسنة 135دلادة الثانية من قرار رقم )ادلرافق مرفق اإلعبلـ حيث نصت ا

ي كاختصاصات كزارة الثقافة كاجملتمع ادلدين كتنظيم جهازىا اإلدارم على أنو اذليكل التنظيم
" تتوىل كزارة الثقافة كاجملتمع ادلدين كضع اخلطط كالربامج البلزمة اليت هتدؼ إىل حتقيق تنمية 
اسًتاتيجية للثقافة الوطنية، كتشخيص دكر الثقافة السائدة يف إعاقة التنمية الوطنية، كتطوير 

داعمة للتوجهات التنموية كمحاية الًتاث الثقايف كاحلضارم التارخيي كمجع كمحاية  ثقافة
ادلوركث الشعيب، كإبراز دكر كمسامهة ليبيا يف الًتاث اإلنساين ، كتشجيع اإلبداع يف رلاالت 

  -الثقافة كاآلداب كالفنوف، كذلا على كجو اخلصوص ما يلي:
كادلؤسسات الثقافية مبختلف أنواعها كاستثمارىا، اقًتاح إنشاء كإدارة ادلرافق كادلنشآت 

كتطوير القائم منها، كدعم ادلبادرات اليت هتدؼ إىل تطوير ادلرافق كادلؤسسات األىلية مبا 
 .حيقق األىداؼ ادلرجوة للشعب اللييب

 بلمية البلزمة لنشر الربامج كاألنشطة الثقافية، ككلػػػػاقًتاح إنشاء كإدارة ادلؤسسات اإلع
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  .من شأنو خدمة الربامج كاألنشطة االجتماعية"ما 
 : إلغاء المرافق العامة:ثالثا  

إف القاعدة العامة يف إلغاء ادلرافق العامة  إهناء نشاطها يتم بنفس الوسيلة اليت اتبعت 
يف اإلنشاء، كمعٌت ىذا أف ادلرافق العامة اليت مت إنشائها بقانوف، ال يتم إلغائها إاّل بقانوف، 

رافق اليت يتم إنشاؤىا بناءن على قرار من السلطة التنفيذية فيجوز أف يتم إلغاؤىا بقرار أما ادل
 منها إالّ إذا نص القانوف على غَت ذلك.

 : المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة:رابعا  
حتكم سَت ادلرافق العامة مبادئ أساسية أكدىا ادلشرّع يف القوانُت ادلختلفة، كاتفق 

كىذه ادلبادئ ىي اليت تضمن عمل ىذه  ،لب الفقو، كاستقرت عليها أحكاـ القضاءعليها أغ
 ادلرافق، كإدارهتا لوظيفتها يف اشباع حاجات األفراد كأىم ىذه ادلبادئ:

 استمرار سَت ادلرفق العاـ يف تقدمي خدماتو بانتظاـ كاطراد. -
 قابلية ادلرافق العامة للتغيَت كالتجديد. -
 .نتفعُت من خدمات ادلرافق العامةبُت ادل مبدأ ادلساكاة -

 مبدأ انتظام سير المرافق العامة: -أ
دكاـ سَت ادلرافق العامة يعترب مبدأ عامان كأساسيان حيكم عمل مجيع أنواع ادلرافق العامة  
كىذا ادلبدأ يضع التزامان على السلطة العامة بضركرة تأمينو كاحًتامو سواءن من جانب ادلوظفُت 

 العاملُت بادلرفق، أك من جانب سلطة اإلدارة نفسها.
 مبدأ المساواة أمام المرافق العامة: -ب

رافق العامة يقـو ىذا ادلبدأ على أساس دتكُت مجيع األفراد من االنتفاع من خدمات ادل
، كال يتناىف مع ىذا ادلبدأ أف تقـو اإلدارة بفرض بعض الرسـو على دكف دتييز أك تفرقة

ادلنتفعُت، أك أف تقرر بعض الشركط بشأهنم طادلا كانت ىذه التدابَت تصب يف ادلصلحة 
لة بشرط أاّل تتعسف اإلدارة يف استعماؿ ىذه احلقوؽ حىت ال تعرض نفسها للمساء العامة.

، كللمساءلة ىنا أنواع فهي إما أف تكوف مادية أم أف اخلدمات ىي القانونية كالقضائية
يمة كاألمهية، كاحلجم كالنوع، أك معنوية أم أف معاملة ادلنتفعُت منها كاحدة من حيث الق

 .(6)تكوف ال تتأثر باجتاىهم السياسي كاالجتماعي
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 قابلية المرافق العامة للتعديل والتغيير: -ج
حيكم ادلرافق العامة مبدأ عاـ كىاـ مسلم بو من جانب الفقو كالقضاء على حد 

السلطة اإلدارية حق تعديل القواعد كالنظم اليت حتكم ادلرافق  السواء، كىذا ادلبدأ يقضي مبنح
العامة، كتغيَتىا مبا يبلئم التطورات كاألكضاع ادلستجدة يف اجملتمع، سواءن على مستول زللي 

 أك دكيل .
ذلك أف القواعد القانونية ادلنظمة لسَت ادلرافق العامة إمنا كضعت بقصد دتكينها من 

بأيسر الطرؽ كأقل التكاليف، فإذا ما تطورت الطرؽ كالوسائل حتقيق ادلنفعة العامة 
كاستجدت ظركؼ تلـز باألخذ هبذه الوسائل فإنو يكوف على اإلدارة العامة عاتق تعديل 

 كتطوير كسائلها مبا يتماشى مع ىذا التطور .

 المطلب الثاني
 ضوابط تصنيف وإدارة المرافق الحكومية

 ،إىل عدة أنواع كفقان لنشاطها أك أىدافها أك أسلوب إنشائها : تنقسم المرافق العامةأول  
فمن حيث طبيعة ما تقدمو ادلرافق العامة من خدمات ديكن تقسيمها إىل مرافق انتاجية أك 
مرافق خدمية، حيث  تقـو األكىل باإلنتاج بينما تقـو الثانية بتقدمي اخلدمات مثل الصحة 

 كالتعليم كاإلعبلـ .
من حيث النطاؽ ادلكاين إىل مرافق قومية كمرافق زللية، فتقـو ادلرافق كديكن تقسيمها 

القومية مبمارسة نشاطها على كل إقليم الدكلة مثل األمن كاالتصاالت السلكية كالبلسلكية، 
، من صحافة كبث مرئي كغَتىا، أما ادلرافق احمللية فيقتصر نشاطها عبلميةكادلؤسسات اإل

كلة مثل النقل الداخلي يف البلديات، كاإلذاعات ادلسموعة احمللية على جزء زلدد من إقليم الد
 . (7)يف البلديات

إىل مرافق إدارية كمرافق اقتصادية كمهنية، كديكن القوؿ بأف  -أيضان  –كتصنف ادلرافق 
ادلرافق اإلدارية تنصب على الوظائف اإلدارية األساسية يف الدكلة، كاليت تتمثل يف األمن 

 ية كالتنميةػػػػػػػػػالًتفيو كالتوع –أيضان  -ة اتسعت لتشتمل ػػػػػػعليم كلكن كظائف الدكلكالّصحة كالت
 .(8)جبميع أنواعها مبا فيها التنمية الثقافية اليت تتوالىا كزارة اإلعبلـ
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أما ادلرافق االقتصادية فهي ادلشركعات ذات النشاط التجارم أك االقتصادم كىو 
 يزاكذلا األفراد كاذليئات اخلاصة مع خضوعها لقواعد القانوف العاـشلاثل لتلك األنشطة اليت 

 .(9)اليت حتكم سَت ادلرافق العامة
كالنوع الثالث من ادلرافق ىو ما يعرؼ بادلرافق ادلهنية أك النقابية كيكوف نشاطها يف 

بادلهنة خيوذلا مراقبة كتوجيو كتنظيم النشاط ادلهٍت بواسطة ىيئات مهنية منتخبة من ادلشتغلُت 
 .(10)القانوف حقوؽ كامتيازات السلطة العامة

 : طرق إدارة المرافق العامة:ثانيا  
ختتلف طريقة إدارة ادلرافق العامة باختبلؼ طبيعة النشاط الذم يؤديو، حتقيقان حلسن 
أداء اخلدمات العامة ادلرتبطة هبا، كقد تنوعت ادلرافق العامة بعد اتساع حدكد تدخل الدكلة 
يف ادليادين ادلختلفة لتشمل ادليادين الفنية كادلهنية كالتنموية كالًتفيهية كالتوعوية 

كلة يف خلق كالتكنولوجية... كغَتىا من اجملاالت، كىذا التعدد يف اجملاالت أدل إىل إلزاـ الدَّ 
 ، كفيما يلي نستعرض ىذه الطرؽ بشكل موجز:كسائل جديدة إلدارهتا

 ر :أسلوب اإلدارة المباش -أ
ا بتسيَت ادلرافق العامة كيف ىذا األسلوب تقـو الدكلة كاألشخاص االقليمية التابعة ذل

، كذلك عن طريق استغبلؿ العنصر البشرم كاألمواؿ ادلخصصة ذلا يف ادليزانية العامة، بنفسها
 كيتجلى أسلوب اإلدارة ادلباشر يف الوزارات كاذليئات كادلؤسسات العامة اليت تنشُئها الدكلة

 .اخلدمات كاشباع حاجات األفراد لتقدمي ؛
أما ادلرافق العامة االقتصادية فهي ال تدار مجيعها بأسلوب اإلدارة ادلباشر، كقد كجو 
انتقادان إىل ىذا األسلوب ادلستخدـ يف إدارة ادلرافق العامة االقتصادية؛ كذلك لكثرة القيود 

حتقيق أىدافها ادلتمثلة يف حتقيق النفع كتعقيد اإلجراءات اليت تعوقها يف بعض األحياف عن 
  .(11)العاـ

 أسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة: -ب
يقـو ادلشرع يف بعض األحياف باختاذ ىذا األسلوب إلدارة ادلرافق العامة فيخوؿ إدارة 

 امة، كموظفيهاوف أمواذلا أمواالن عػػػػػامة، حيث تكػػػػػػد الشخصيات االعتبارية العػػػػػػػػػػػادلرفق إىل أح
 عاموف .
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كتتميز اذليئات العامة عن ادلؤسسات العامة من حيث أف ادلؤسسات العامة ذلا ميزانية 
مستقلة ال تلحق يف الغالب بادليزانية العامة للدكلة، كتكوف أمواذلا شللوكة للدكلة ملكية 

، كذلك زانية الدكلةكتلحق ميزانيتها مبيخاصة، يف حُت تعد أمواؿ اذليئات العامة أمواالن عامة 
تتميز رقابة الدكلة على اذليئات العامة بأهنا أكثر اتساعان من رقابتها على ادلؤسسات العامة؛ 

 .(12)نظران لطبيعة نشاط اذليئات العامة كتعلقها بتقدمي اخلدمات العامة
 أسلوب المتياز أو اللتزام: -ج

االقتصادية إىل شخص؛ من أشخاص يقـو على أساس إسناد إدارة ادلرافق العامة 
القانوف اخلاص سواءن كاف فردان أك شركة دلدة زلددة لتحقيق اذلدؼ الذم أنشئ من أجلو على 
مسؤكليو ىذا الشخص كبواسطة موظفوه كأموالو مقابل حتصيلو رسومان من ادلنتفعُت بادلرفق 

 .(13)العاـ
رفق العاـ كقد عرفو القانوف ادلدين كيعرؼ العقد ادلرـب بُت الطرفُت باسم عقد التزاـ ادل

بأنو "عقد الغرض منو إدارة مرفق عاـ ذم صفة اقتصادية، كيكوف ىذا العقد بُت جهة 
اإلدارة ادلختصة بتنظيم ىذا ادلرفق كبُت فردان أك شركة، يعهد إليها باستغبلؿ ادلرفق فًتة معينة 

ال ادلرافق اإلدارية اليت تقدـ خدمات  ، كىذا العقد لو عبلقة بادلرافق االقتصادية(14)من الزمن"
 .(15)رلانية

 أسلوب المشاركة أو الستغالل المختلط: -د
تقـو الشخصيات العامة بادلشاركة يف إقامة شركة اقتصادية ُيكتب رأمساذلا مع األفراد 
أك الشخصيات االعتبارية اخلاصة، كتتخذ ىذه ادلشاركة صورة شركة ادلسامهة عادةن، كختضع 

وف التجارم كحتكمها ذات ادلبادئ اليت تنظم عمل ادلرافق العامة من حيث اإلنشاء للقان
 .(16)كالرقابة كسَت العمل

بعد استعراض النظم القانونية اليت حتكم إنشاء كسَت ادلرافق  كطرؽ إدارهتا كادلبادئ 
يح سنقـو يف البحث الثاين بالبحث يف إدارة ادلؤسسة اإلعبلمية، كتوض ،ادلبنية عليها

كمبا يتطلبو  ،الضمانات اليت كضعها ادلشرع لقياـ ىذه ادلؤسسة بأىدافها على أكمل كجو
 القانوف.

 المبحث الثاني
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 األسس العامة إلدارة وحماية المؤسسات اإلعالمية
تتعدد القواعد القانونية حىت تتبلئم مع تنوع العبلقات اليت تنشأ داخل اجملتمع 

العاـ الداخلي الذم خيتص بتكوين كتنظيم ادلؤسسات كاذليئات اإلنساين، كيعترب القانوف 
العامة كعبلقتها فيما بينها كعبلقتها باألفراد، كتعترب رلموعة القواعد القانونية اليت تنظم عمل 
ادلؤسسات كاذليئات مبا فيها ادلؤسسات اإلعبلمية، كتنظم عملها لكي تتمكن من حتقيق 

على أنواع  -ىنا –الصاحل العاـ كسوؼ نسلِّط الضوء  األىداؼ ادلسندة إليها مبا حيقق
 التشريعات اليت تنظم عمل ادلؤسسات اإلعبلمية باختبلؼ أنواعها كختصصاهتا كىي :

كىي اليت تنظم شكل الدكلة كالسلطات اليت تتكوف منها، كىي التشريعية  الدساتير: -أ
د كمنها حرية التعبَت مبا يكفل حياة كالتنفيذية كالقضائية كاحلقوؽ كالواجبات األساسية لؤلفرا

 كردية لكافة أفراد الشعب.
كىي اليت تنظم عمل اإلدارة العامة، كتشتمل على رلموعة من التشريعات  القوانين: -ب

اليت تتصل بتكوين اجلهاز اإلدارم يف الدكلة كالوحدات األساسية اليت تتشكل منها 
 مؤسسات الدكلة كمنها ادلؤسسات اإلعبلمية.

كىي اليت تنظم نشاط اإلدارة العامة بصورىا ادلختلفة،  القرارات واللوائح التنظيمية: -ج
كأساليب شلارسة اختصاصاهتا، كالقواعد اليت حتكم مسؤكلية اإلدارة عن تصرفاهتا القانونية 

 كأعماذلا ادلادية اليت تسبب أضراران للغَت .
سواء الرقابة  سات الحكومية للدولة:التشريعات المتعلقة بتنظيم الَّرقابة علي المؤس -د

 اإلدارية اليت دتارسها السلطات التنظيمية، أك الرقابة اليت دتارسها اجلهات القضائية .
اليت تتضمن عادةن مواد خاصة باجلرائم اليت ترتكبها الصحف كغَتىا  :قوانين العقوبات -ه

 من دكر النشر كاإلعبلنات
لية للعقاب كال جمليد "العبلنية ىي العلة األصالدكتورة ليلى عبد ا -ىنا -كتقوؿ  

؛ كإمنا العقاب على إعبلف الرأم الرأم مهما كاف سلالفان للقانوف ، كتكوينعقاب على التفكَت
  .(17)انوف بأم طريقة من الطرؽ العلنية"ادلخالف للق

 
 المطلب األول



 الضوابط التشريعية للنؤسسات احلكومية باعتبارها من املرافق العامة 

 

                                                                                                                       174         
 

 ضوابط إنشاء وإدارة المؤسسات العالمية
كىو ما ينطبق على ، ادلبحث األكؿ كيفية إنشاء ادلرافق العامةكما بيَّنا آنفان يف 

ادلؤسسات كاذليئات االعبلمية حتت أم مسمى كاف، سواءن كاف إنشاؤىا بقانوف أك بناءن على 
 قانوف.

 إنشاء المؤسسات اإلعالمية بقانون: -أ
ؿ تنشئ اذليئات كادلؤسسات اإلعبلمية بصدكر قانوف من السلطة التشريعية مبا خيو 

يف -بذلك الدستور أك أم جهة تستقي منها السلطة التشريعية اختصاصاهتا، كينظم القانوف 
إنشاء ادلؤسسات كاذليئات االعبلمية ككل ما تعلق باختصاصاهتا كأعماذلا  -ىذه احلالة

 ادلسندة إليها .
 إنشاء المؤسسات اإلعالمية بناء  على قانون: -ب

اإلعبلمية بصدكر قرار من السلطة التنفيذية يف ىذا الشأف يكوف إنشاء ادلؤسسات 
كادلتمثلة يف ليبيا باحلكومة حيث خيوذلا القانوف الصادر من السلطة التشريعية هبذا 
االختصاص، كبطبيعة احلاؿ من ديلك اإلنشاء ديلك التعديل كاإللغاء كفقان دلا ينص عليو 

ذلياكل التنظيمية للهيئات القانوف، أك التشريع حيث ختتص السلطة التنفيذية باعتماد ا
، كىذا ما نص عليو عبلـ كالثقافةكادلؤسسات اليت تنشئها، كمنها اجلهات التابعة لقطاع اإل

بشأف اعتماد اذليكل التنظيمي كاختصاصات  ـ2012( لسنة 135قرار رللس الوزراء رقم )
"يعتمد  ،(1م )، حيث نصت ادلادة رقجهازىا اإلدارمكزارة الثقافة كاجملتمع ادلدين كتنظيم 

اذليكل التنظيمي كاختصاصات كزارة الثقافة كاجملتمع ادلدين كيتم تنظيم جهازىا اإلدارم كفقا 
ككذلك الفقرة الثانية من ادلادة الثانية من ذات القرار اليت جاء فيها ". ألحكاـ ىذا القرار

عها كاستثمارىا، "اقًتاح إنشاء كإدارة ادلرافق كادلنشآت كادلؤسسات الثقافية مبختلف أنوا
كتطوير القائم منها كدعم ادلبادرات اليت هتدؼ إىل تطوير ادلرافق كادلؤسسات األىلية مبا حيقق 

  ".األىداؼ ادلرجوة للشعب اللييب
( حيث نصت "اقًتاح إنشاء كإدارة ادلؤسسات 2( ادلادة )15ككذلك الفقرة )

ل ما من شأنو خدمة الربامج كاألنشطة اإلعبلمية البلزمة لنشر الربامج كاألنشطة الثقافية، كك
، كبينت تكوين اذليكل التنظيمي لوزارة ىذا القراركما جاءت ادلادة الرابعة من    االجتماعية
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الثقافة كاجملتمع ادلدين كفق اآليت : يتكوف اذليكل التنظيمي لوزارة الثقافة كاجملتمع ادلدين من 
  :التقسيمات التنظيمية اآلتية

 .إدارة ادلراكز كالبيوت الثقافية -            .الربامج كاألنشطة الثقافيةإدارة  -
 .إدارة الكتاب كالنشر -        .إدارة ادلطبوعات كادلصنفات الفنية -
  .إدارة التنمية الثقافية -                   .إدارة الشئوف اإلعبلمية -
 .ة الشؤكف اإلدارية كادلاليةإدار  -            .  إدارة التخطيط كادلشركعات -
 .مكتب ككيل الوزارة -                            .مكتب الوزير -
  .مكتب التعاكف الثقايف الدكيل -                .مكتب ادلراجعة الداخلية - 
  .مكتب التدريب -                    .مكتب ثقافة الطفل - 
 .مكتب ادلتابعة -                .مكتب الشئوف القانونية - 

كإف السلطة التنفيذية ذلا صبلحية تنظيم اجلهات ذات العبلقة بعمل اإلعبلـ كىو ما 
بشػأف تنظيم مركز نبوس لئلعبلـ،  ـ2012لسنة 142نصت عليو قرار رللس الوزراء رقم 

رار حيث صدر ىذا القرار كفقان للصبلحيات ادلمنوحة جمللس الوزراء كجاءت نصوص ىذا الق
 .(18)بتنظيم عمل ادلركز  كادلهاـ ادلنوطة لو

ة إما بقانوف أك بناءن على كيتبُت شلا قدـ أف ادلؤسسات اإلعبلمية كالثقافية تكوف منظم
، كذلك دلا ذلا من أمهية يف إطبلع األفراد على احلقائق كادلعلومات، كدلا ذلا من أمهية قانوف

اسي كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقايف يف اجملتمع فّعالة يف حتقيق التنمية كنشر الوعي السي
كهبذه الضوابط يتم تأسيس ادلؤسسات كاذليئات االعبلمية كىذا ىو السائد يف أغلب دكؿ 

 .(19)العامل
أما ما خيص إدارة ادلؤسسات االعبلمية كالثقافية جبميع مسمياهتا فإهنا لكي تصل إىل 

بالتخطيط االعبلمي كيقصد بالتخطيط ىنا مزج األىداؼ ادلناطة هبا جيب عليها أف تستعُت 
عناصر عملية االتصاؿ ادلتمثلة يف ادلصدر كالرسالة كالوسيلة كالتأثَت كرجع الصدل باستخداـ 
االسلوب العلمي من أجل تنسيق األنشطة ادلتنوعة لوسائل االعبلـ كتوجيهها ضلو أىداؼ 

 البيئة احملاطة بو .زلددة تتفق مع سياؽ اجملتمع كالتطور احلاصل فيو كيف 
 الهدف من التخطيط اإلعالمي:
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مجع ادلعلومات كحتليلها، كحتديد أىدافها اإلعبلمية كالدعائية كتقييمها كحتديد الشكل  -1
 ادلبلئم لنشرىا .

توجيو نظم ككسائل اإلعبلـ يف اجملتمعات النامية ضلو تشجيع التنمية االقتصادية  -2
 األساليب الفنية كالعلمية لبلتصاؿ .كاالجتماعية عن طريق استخداـ 

التشخيص كالتنبؤ مبستقبل التطور الفكرم كالسلوؾ اإلنساين؛ هبدؼ خلق التهيئة  -3
الفكرية ادلسبقة الضركرية للمؤسسات اإلعبلمية أكالن كعن البناء االجتماعي اجلديد يف كعي 

 اجلماىَت ثانيان .
حة من أجل حتقيق أىداؼ اجملتمع يف إطار توظيف اإلمكانيات البشرية كادلادية ادلتا -4

 .(20)السياسة اإلعبلمية، كاالتصالية مع االستخداـ األمثل ذلذه االمكانيات
إف اجلهات ادلختصة بإنشاء ادلرافق اإلعبلمية تبذؿ كل اجلهد من أجل حتقيق اإلدارة 

بأداء عمل ىذه اجليدة ذلذه ادلؤسسات، كذلك بإصدار القرارات كاللوائح التنظيمية اخلاصة 
ادلؤسسات كفقان للسياسة العامة للدكلة، كيكوف ذلك باإلضافة إىل التخطيط يكوف بالتنظيم 
كتدريب األفراد كالتوجيو اجليد كالرقابة، ك كل ىذه ادلقومات جيب أف  تتوفر ذلا عنصر القيادة 

 الراجحة كادلشورة .
ختلف أنواعها، التنظيم كىو كمن العناصر ادلهمة كادلرتبطة بادلؤسسات اإلعبلمية مب

تنسيق جهود األفراد ذكم الشخصيات ادلختلفة كاالىتمامات ادلتعددة باستخداـ قدراهتم 
كتوجيهها ضلو اجتاه كاحد، كيعد التنظيم من أىم األسس العلمية يف إدارة ادلؤسسات 

سيو بالشكل الذم حيقق ؤك االعبلمية إذ أف كل مدير أك مسئوؿ حباجة إىل تنظيم مر 
 الواجبات ادلطلوبة منهم  كأىداؼ ادلؤسسة اإلعبلمية .

كيستلـز صلاح التنظيم أف يتم توزيع ادلسؤكليات بُت القائمُت باألعماؿ اإلعبلمية عن 
طريق تفويضهم بشكل قانوين مبمارسة بعض السلطات، حيث تقتضي أكضاع العمل كتغَت 

رين حبيث تكوف لديهم صبلحيات ظركفو إىل قياـ ادلدير بتفويض جزء من سلطاتو إىل اآلخ
القياـ بأعماؿ معينة، كتظهر أمهية تفويض السلطة عندما يكرب حجم عمل ادلؤسسة 

 طاهتا لآلخرينػػػػػبلمية كازدياد أعباء السلطات العليا شلا يضطرىا إىل تفويض جزء من سلػػػػػػػػاإلع
 .(21)دلساعدهتا يف توىل أعباء ادلؤسسة اإلعبلمية
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 البشري في المؤسسات اإلعالمية: أهمية العنصر
فبل ديكن القوؿ أف  ،يعترب العنصر البشرم عنصر فّعاؿ يف ادلؤسسات اإلعبلمية

إذا كانت تفتقر للعنصر البشرم )العاملُت(  كليس  ،ادلؤسسة اإلعبلمية تتميز بنجاح باىر
لظركؼ ادلناسبة ىذا فقط، كإمنا يقع عليها االلتزاـ باالىتماـ هبذا العنصر عن طريق هتيئة ا

للعمل بدءن بتوصيف الوظائف كتصنيفها كتوزيعها عليهم كل حسب ختصصو، مث منحهم 
األجور كادلزايا اليت يستحقوهنا كاليت تتناسب مع اجملهود ادلبذؿ من قبلهم مع االىتماـ هبم عن 

 طريق تدريبهم لرفع كفاءهتم يف كظائفهم . 
 المطلب الثاني

 عالميةوسائل حماية المؤسسات اإل
تعترب كسائل محاية ادلؤسسات اإلعبلمية كالعاملُت هبا من أىم العوامل اليت يكوف ذلا 

كتتدرج ىذه الوسائل حبسب سلطة إصدارىا من  تأثَت مباشر على أداء ىذه ادلؤسسات،
(، كفيما تتبناه السلطة التشريعية من أساسية )دستوريةالسلطة التأسيسية، من تشريعات 

كىي الغطاء التشريعي  ،ضعتو السلطة التنفيذية من تشريعات نوعية أك الئحيةقوانُت، كفيما 
الذم تعمل من خبللو ادلؤسسات اإلعبلمية لتحقيق أىدافها اليت أنشأت من أجلها كىو 
النهوض باجملتمع كتنميتو كتوعيتو دلا ذلا من تأثَت مباشر كمستمر على األفراد؛ كذلذا يكوف 

األطر لعمل ىذه ادلؤسسات فهي اليت لك إنشاؤىا كدرلها، أك  للضوابط التشريعية حتديد
 تعديل مسار عملها أك إلغاؤىا.

 -: التشريعات األساسية:أول  
( منو حيث نصت 14يف ادلادة ) ـ2011جاء اإلعبلف الدستورم الصادر سنة 

ية )تضمن الدكلة حرية الرأم كحرية التعبَت الفردم كاجلماعي، كحرية البحث العلمي، كحر 
االتصاؿ كحرية الصحافة ككسائل اإلعبلـ كالطباعة كالنشر، كحرية التنقل، كحرية التجمع 
كالتظاىر كاالعتصاـ السلمي، مبا ال يتعارض مع القانوف" من ىذا النص يتبُت مدل حرص 

 ادلشرع على كضع أطر قانونية للعمل يف اجملاؿ اإلعبلمي كمؤسساتو .
 

 -القوانين (:: التشريعات العادية ) ثانيا  
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كيعّرؼ بأنو "نظاـ اجتماعي ملـز يعكس التطور الذم يهدؼ باستمرار إىل حتقيق 
ادلصاحل االجتماعية ادلشًتكة عن طريق تنظيم شامل كطموح لؤلنشطة االنسانية بغية حتقيق 

كتأيت التشريعات العادية يف ادلرتبة التالية من حيث  ،(22)األىداؼ كترمجة األماين االجتماعية
قوهتا يف سّلم التدرج القانوين لقواعد الدستور، األمر الذم يفرض على اإلدارة االلتزاـ 

( 76بأحكامو فيما جتريو من أعماؿ يف سائر رلاالت نشاطها اإلدارم ، كمنها القانوف رقم )
 بشأف ادلطبوعات كالنشر . ـ1972لسنة 

  -(:ثالثا : التشريعات الفرعية )اللوائح
 تصدرىا السلطة التنفيذية يف الدكلة مبا خيوذلا القانوف سواءن كاف كىي القرارات اليت

كىو ما يتضح  ،أساسيان أك عاديان من اختصاص تنظيم كإنشاء ادلؤسسات كاذليئات اإلعبلمية
ـ بشأف إنشاء اجمللس األعلى 2012( لسنة 44ٍت االنتقايل رقم )يف قرار اجمللس الوط

 لئلعبلـ.
 -ة:: الحماية القضائيرابعا  

يف الباب الرابع الضمانات القضائية  ـ2011بُتَّ اإلعبلف الدستورم الصادر يف 
( منو "ال جردية كال عقوبة إاّل بناءن على نص ، كادلتهم برمء حىت 31حيث نصت ادلادة )

تثبت إدانتو يف زلاكمة عادلة ، تكفل لو فيها الضمانات الضركرية للدفاع عن نفسو، كلكل 
( من ىذا االعبلف 32" كنصت ادلادة )ء إىل القضاء كفق القانوفمواطن احلق يف اللجو 

"السلطة القضائية مستقلة تتوالىا احملاكم على اختبلؼ أنواعها كدرجاهتا، كتصدر أحكامها 
كفقان للقانوف كالقضاه مستقلوف ال سلطاف عليهم يف قضائهم لغَت القانوف كالضمَت )حيضر 

افة، ( "التقاضي حق مصوف كمكفوؿ للناس ك33كنصت ادلادة ) ،إنشاء زلاكم استثنائة("
كلكل مواطن احلق يف االلتجاء إىل قاضيو الطبيعي، كتكفل الدكلة تقريب جهات القضاء من 

حيضر النص يف القوانُت على حتصُت أم قرار إدارم  –ادلتقاضُت  كسرعة الفصل يف القضايا 
 ".–من رقابة القضاء 

بشأف إصدار كغَتىا من  ـ2010( لسنة 12كجاء يف نفس السياؽ القانوف رقم )
التشريعات اليت أعطت احلماية القانونية للمؤسسات اإلعبلمية كالعاملُت هبا؛ حتقيقان 
للمصلحة العامة ككما بيَّنا آنفان أف ادلؤسسات كاذليئات اإلعبلمية ذلا دكر كبَت يف تنمية 
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اجملتمع حيث أف اإلعبلـ يكوف لو دكر كبَت يف التنمية اجملتمعية إذ ما أحكم توجيهها كفق 
ىي التنمية االقتصادية  -ىنا -يجية زلددة اليت ختدـ سياسة الدكلة ، كادلقصود بالتنمية اسًتات

كاالجتماعية كالسياسية، فالتنمية كاحدة )عملية شاملة تتناكؿ جوانب احلياه ادلختلفة 
 .(23) االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية(

  :الخاتمة
كإدارة ادلؤسسات اإلعبلمية، كالذم بيَّنا تناكلنا من خبلؿ ىذا البحث موضوع إنشاء 

من خبللو دكر التشريعات يف ىذا الشأف؛ لكي تقـو ىذه ادلؤسسات باألعماؿ ادلنوط هبا 
على أكمل كجو مواكبة دلتطلبات كتطورات اجملتمع كتوصلنا من خبلؿ ىذه الدراسة إىل 

 التوصيات كالنتائج التالية:
 : النتائج:أول  
األساس لتنظيم ادلؤسسات اإلعبلمية؛ كىي حتدد ىيكلها  يالقانونية ىإف الضوابط  -1

التنظيمي كحتدد منط عملها، كذلك حتقيقان ألىدافها، فدكر اإلعبلـ ال يقتصر على البناء 
 هبتم بالبناء ادلادم . –أيضان  –ادلعنوم لئلنساف بل 

طلب من التشريعات إف ادلؤسسات كاذليئات اإلعبلمية تواكب تطور الدكلة؛ ذلذا يت -2
دكر الرقابة خصوصان الرقابة الداخلية من  -ىنا–ادلنظمة ذلا مواكبة ذلك، كأاّل يغفل 

ادلؤسسات ادلختصة كأف يراعى يف الضوابط التشريعية إعطاء االستقبللية للمؤسسات 
ـ ، مبا خيدمن السلطات التشريعية كالتنفيذيةاإلعبلمية يف أداء مهامها، دكف التأثَت عليها 

مصاحلها اخلاصة دكف ادلصلحة العامة، كيكوف ذلك بوضع ضوابط كنصوص قانونية صرحية 
 حتدد اختصاصات كنظاـ عمل ىذه ادلؤسسات .

كجود ضوابط تشريعية لتنظيم ادلؤسسات اإلعبلمية سيكوف لو الدكر اإلجيايب يف كافة  -3
ول الدكيل كخاصةن يف الدكؿ مناحي اجملتمع، السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كعلى ادلست

 النامية اليت تسعى ضلو التطور كمواكبة ركب احلضارة .
كما تبعها من  ،كلما كاف ىناؾ تنظيم كبناء للهيكليات اخلاصة بقطاع اإلعبلـ كالثقافة -4

 أجهزة كفقان لتشريعات قوية، كلما كاف لو األثر اإلجيايب لتحقيق أىداؼ اجملتمع .



 الضوابط التشريعية للنؤسسات احلكومية باعتبارها من املرافق العامة 

 

                                                                                                                       144         
 

سائل اإلعبلـ متمثلة يف الرقابة احلكومية؛ حىت ال تكوف ىناؾ كضع قيود ألداء ك  -5
دكات لنقل الفساد شلارسات غَت مسئولة من جانب ىذه الوسائل، كإالَّ تتحوؿ بعض األ

كاألكاذيب، كادلساس باألمن القومي كانتهاؾ خصوصية األفراد، ككل ىذا ال يتأتى إاّل مبعرفة 
 األزمات ادلختلفة .ادلفهـو احلقيقي حلرية التعبَت يف 

 التوصيات:ثانيا : 
كضع مواد بالدستور لتنظيم ادلؤسسات كاذليئات اإلعبلمية كالثقافية مبا يضمن ذلا حتقيق  -1

 أىداؼ اجملتمع .
اقرار تشريعات خاصة للعاملُت يف رلاؿ اإلعبلـ كاعتبارىا من األعماؿ ذات الطبيعة  -2

 ية .اخلاصة من حيث ادلعامبلت ادلالية كاألمن
 كضع ضمانات قضائية للعاملُت يف رلاؿ االعبلف عند شلارستهم ذلذه ادلهنة . -3
 االىتماـ بادلراكز البحثية اإلعبلمية كدعمها ماديان كمعنويان . -4
أف تتوىل ىيئة مشرفة على برامج التنمية يف كسائل االعبلـ تنسيق جهود الوزارات  -5

 اؿ .ادلختلفة كتقدمي اخلربة ذلا يف ىذا اجمل
تدريب العاملُت كإقامة كرش عمل للعاملُت بالداخل كاخلارج للعاملُت يف رلاؿ اإلعبلـ  -6

  .كخاصةن للعاملُت ادلختصُت باقًتاح اذليكل التنظيمي للمؤسسات اإلعبلمية يف رلاؿ االعبلـ
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 الهوامش والتعليقات:
 .11ص  ـ،2010، الطبعة األكىل ،األردف -عماف ،دار أسامة ،إدارة اإلعبلـ  ،فهمي العدكم -1
 ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،ادلبادئ األساسية للقانوف اإلدارم، حسن زلمد عواضة -2

 .26ص ـ،1997 ،بَتكت
 ،منشورات ادلكتبة اجلامعية ،الطبعة السادسة ،أصوؿ القانوف اإلدارم اللييب ،زلمد عبداهلل احلرارم -3

 .248ص ـ،2010 ،الزاكية
 .190صـ، 2005، ادلطبوعات اجلامعية االسكندرية ،القانوف اإلدارم اللييب ،مازف ليلو راضي -4
 .88ص  ،مرجع سابق ،حسن زلمد عواضو -5
" االستثناءات اليت تقررىا -ألقد اجتو الفقو إىل أنو قد ترد بعض االستثناءات على قاعدة ادلساكاة منها  -6

 .    رعاية رلموعة معينة من األفراد كإعفاء العاجزين كادلسنُت عن دفع رسـو السفر كاملةالقوانُت بقصد 
االستثناءات ادلتأتية عن شلارسة اإلدارة العامة لسلطتها التقديرية، حيث تتوفر يف رلموعة من األفراد  -ب

آلخر ألسباب تقديرية مثل نفس الشركط لبلنتفاع من ادلرفق العاـ، كلكن اإلدارة العامة تفضل البعض على ا
 . 92ص  ،مرجع سابق ،حسن زلمد عواضة . ينظر:تفضيل الرجاؿ يف بعض الوظائف عن النساء

               ـ،1996 ،ةػػػػػػاإلسكندري ،وعات اجلامعيةػػػػػػػػػدار ادلطب ،انوف اإلدارمػػػػػػػػػالق ،لوػػػػػػػػػػػػد راغب احلػػػػػػػػػػػػماج -7
 412-411ص ص
 ،عماف ،دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة ،الكتاب الثاين ،القانوف اإلدارم ،خالد خليل الظاىر -8

 .37ص ـ،1997
  . 90ص  ،مرجع سابق ،حسن زلمد عواضة -9

 . 38ص  ،مرجع سابق ،خالد خليل الظاىر -10
 . 271-270 ص ص ،مرجع سابق ،زلمد عبداهلل احلرارم -11
 كما بعدىا. 331ص ـ،1979 ،دار الفكر ،الوجيز يف القانوف اإلدارم ،الطماكمسليماف زلمد  -12
 . 94ص  ،مرجع سابق ،حسن عواضة -13
 ( من القانوف ادلدين .667ادلادة ) -14
 . 275ص  ،مرجع سابق ،زلمد عبداهلل احلرارم -15
 . 59ص  ،مرجع سابق ،خالد خليل الظاىر -16
 ،     بدكف سنة نشر ،العريب للنشر كالتوزيع ،تشريعات الصحافة يف الوطن العريب ،ليلى عبد اجمليد -17
 . 14 – 13 ص ص
 ( ينظم مركز1مادة )ـ بتنظيم مركز نبوس لئلعبلـ "2013( لسنة 142لس الوزراء رقم )قرار رل -18

ية االعتبارية كالذمة ( "يتمتع مركز نبوس لئلعبلـ بالشخص2" مادة )لئلعبلـ كفقان ألحكاـ ىذا القرارنبوس 
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، كيكوف مقره مبدينة طرابلس، كجيوز بقرار من رللس إدارة ادلركز إنشاء ، كيتبع كزارة اإلعبلـادلالية ادلستقلة
( "يهدؼ ادلركز إىل إصدار الصحف كالدكريات 3مكاتب بالبلديات حسب االحتياجات الفعلية" مادة )

نية، كترمجة الكتب البلزمة لتأدية مهامو اإلعبلمية كالتثقيفية، كالكتب كالنشرات، كلو إنشاء ادلواقع اإللكًتك 
( "يدار ادلركز 4كربط الصلة بادلؤسسات ادلناظرة إقليميان كدكليان، كتبادؿ اخلربات ادلشًتكة بينهما" مادة )

 مبجلس إدارة يتكوف من رئيس كأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رللس الوزراء بناءن على اقًتاح من
( "خيتص رللس إدارة ادلركز بالعمل على حتقيق أىداؼ ادلركز كالتخطيط لنشاطو 5مادة ) ."كزير اإلعبلـ

 كاإلشراؼ على الوحدات التابعة لو، كلو على كجو اخلصوص ما يلي:
كضع اخلطط كالربامج العامة للمركز كالوحدات التابعة لو كمتابعة تنفيذىا كتوفَت اإلمكانيات البلزمة -أ

 .لذلك
  .إعداد اللوائح الفنية كاإلدارية كادلالية للمركز كإحالتها لوزارة اإلعبلـ لبلعتماد كفقان للتشريعات النافذة -ب
 ، كإحالتها للجهات ادلختصة.تامي للمركز كالوحدات ادلكونة لواقًتاح ادليزانية كإعداد احلساب اخل -ج
 إنشاء مكاتب دلركز بالبلديات. -د
 السنوم عن نشاط ادلركز كاقًتاح خطة ادلركز العتمادىا من كزارة االعبلـ .إعداد التقرير  -ىػ
  .اقًتاح اذليكل التنظيمي كادلبلؾ الوظيفي للمركز كالوحدات التابعة -ك

 ،دكلة الكويت ،جامعة اآلداب ،قسم اإلعبلـ، اجلزء الثاين ،دراسات إعبلمية ،كآخركف ،زلمد معوض -19
 . 270ص  ـ،1998

   ـ،2004 ،القاىرة ،دار الفكر العريب ،إدارة ادلؤسسات االعبلمية ،عاطف العبد ك ،رضاعديل   -20
 . 131-129 ص ص
 :مزايا التفويض -21

 رفع الركح ادلعنوية للعاملُت يف ادلنظمة. -أ
 زيادة شعور العاملُت بالثقة كمبقدرهتم يف حتمل ادلسؤكلية.  -ب
  زيادة قدرة ككفاءة ادلوظفُت يف العمل. -ج
  .تفرغ رئيس العمل لؤلعماؿ الرئيسية -د
 تكوين مستويات إدارية قادرة على شغل منصب مدير يف ادلستقبل. -ق

 شركط صلاح التفويض للسلطة:
 .اتو باإلطمئناف دلن يفوضو السلطةأف يشعر ادلدير الذم يفوض جزءن من سلط -أ 

 اإلدياف باحلاجة إىل التفويض . -ب
 أف تفويضو للسلطة عملية غَت معاقب عليها .جيب أف يشعر ادلدير  -ج
 جيب حتديد طريقة متابعة الرئيس للمرءكس يف مباشرتو للسلطة ادلفوضة إليو . -د
 جيب حتديد األعماؿ ادلطلوب أدائها كاليت تفوض فيها السلطة . -ق
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تخداـ السلطة جيب العناية باختيار الشخص الذم يتم تفويض السلطة إليو ، كأف يكوف قادران على اس -ك
 كأالّ يسيء استخدامها .

 جيب مساعدة الشخص ادلفوض إليو السلطة . -ز
 .12ص  ـ،1983 ،دمشق ،النظرية العامة للقانوف ،زلمد زلمود عبداهلل -22
 .124-123 ص ص ـ،1992 ،دار رشيد للنشر ،دكر اإلعبلـ يف التنمية ،زلمد عبد القادر أمحد -23

. 
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 اإلعالو الدولٌ يف ظل العىملة واهلًننة الغربًة

 و تأثريه على سًادة الدول

 
  عمر درباشمفتاح د.                                                                         

         سرت/ جامعة القانوف/ كلية القانوف الدويلقسم                                                              
 

 مقدمة: 
يعد اإلعالـ الدويل أحد فروع الدراسات اإلعالمية سريعة التطور وشديدة التعقيد،  

وذلك ألنو متداخل ودبساحات كثَتة مع فروع ادلعرفة اإلنسانية األخرى، مثل القانوف الدويل 
والعلـو السياسية والعالقات الدولية وادلنظمات الدولية وغَتىا، فعندما ػلدث أي تطور يف 

ؼ يصاحبو تطور يف نظاـ االعالـ واالتصاؿ الدويل وذلك باعتباره يشتمل على ىذه ادلعار 
قضايا الثقافة وربويل الناتج الثقايف إىل سلعة، وكذلك انتشار األنباء واألخبار وادلعلومات اليت 
تذيعها امرباطوريات اإلعالـ عرب العامل، وكذلك قضايا توزيع القوة يف البيئة الدولية، وقضايا  

 نولوجيا وحقوؽ االنساف و سيادة الدولة القومية وحرية اإلعالـ.التك
وتعترب العودلة ىي الطريق اليت سبتد هبا عالقات القوى واالتصاالت عرب العامل يف ظل 
الظروؼ الدولية ادلعاصرة، فهي تعترب نتاج الثورة العلمية والتكنولوجية واليت تضمنت اختصار 

 ارتب  مههـو العودلة بكثَت م  النظم ادلعرفية ادلتتلهة، ودبهاىيم  عادلي الزماف وادلكاف، وبالتايل
كثَتة ومتنوعة مثل النظريات اخلاصة بعصر ادلعلومات ونظريات أمركة العامل ونظرية الرأمسالية 

 العادلية ونظريات ما بعد احلداثة وغَتىا م  النظم.
وما رافقو  م   -كما أشرنا  -وشلا ساعد يف انتشار وشيوع العودلة التطور التكنولوجي 

تطور ىائل يف وسائل االتصاؿ واإلعالـ ونقل ادلعلومات، واليت شكلت بدورىا ذبديداً لنم  
وطبيعة االنتاج والتهاعالت والتعامالت الدولية، فلم تعد احلرب واجليوش اجلرارة فق  وسيلة 

 وىو اإلعالـ حلسم ادلنازعات بُت الدوؿ، بل أصبح ىناؾ عامل أخر مهم، وحاسم أال
والدور الكبَت الذي بدأ يلعبو على ادلستوى العادلي، وتأثَته الكبَت على تغيَت ادلراكز  الدويل

القانونية لكثَت م  الدوؿ السيما فيما يتعلق بسيادة الدوؿ فدخل اإلعالـ الدويل م  نوافذ 
 هتا.الدوؿ، وانتهك سيادهتا و خاطب مواطنيها دوف االستئذاف م  الدوؿ و سلطا
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شلا تقدـ سوؼ نٌوجو ىذه الورقة العلمية لدراسة ىذه االشكالية مستتدما ادلنهج 
التحليلي وذلك حسب اخلطة التالية: نتناوؿ يف احملور األوؿ: العودلة والتبادؿ اإلعالمي 

اإلعالـ الدويل واذليمنة  -ونقسم ىذا احملور إىل ثالثة مطالب رئيسية نعاًف يف األوؿ: الدويل.
ويف ادلطلب األخَت  ،ية، أما ادلطلب الثاين فيناقش التظليل والتأثَت يف الرأي العاـ العادليالغرب

 نعرج على  موضوع اإلعالـ الدويل واحلروب اإلعالمية وتأثَته على سيادة الدوؿ. 
 ،قواعد أخالقيات ادلهنة االعالميةأما احملور الثاين م  ىذه الورقة فسوؼ يتحدث ع  

مههـو أخالقيات ادلهنة ، يتناوؿ ادلطلب األوؿ ،ذا احملور يف مطلبُتحيث مت ىيكلة ى
 أما ادلطلب الثاين فَتكز على قواعد ومبادئ أخالقيات ادلهنة اإلعالمية. ،اإلعالمية

            ىم النتائج والتوصيات اليت توصلنا إليها.                                      أوننهي ىذا البحث خباسبة نتناوؿ فيها 
 المبحث األول

 العولمة والتبادل اإلعالمي الدولي
ربمل العودلة معٌت جعل الشيء على مستوى عادلي، أي نقلو م  حيز احملدود إىل 
آفاؽ الالزلدود، أي العامل كلو، فيكوف إطار احلركة، والتعامل والتبادؿ والتهاعل على 

متجاوزًا بذلك احلدود السياسية َتىا، اختالؼ صوره السياسية واالقتصادية والثقافية وغ
" يطرح ضم  موضوع مستقبل Globalizationادلعٌت "العودلة واجلغرافية لدوؿ العامل، وىذا 

الدولة القومية وحدود سيادهتا، ودورىا سواء على ادلستوى الداخلي أو اخلارجي، ودبا أف 
العودلة نظر ذلا ساسة ومهكري الواليات ادلتحدة األمريكية يف بداية تسعينات القرف ادلاضي 

وكل أظلاط احلياة حيث دعوا إىل تبٍت النموذج األمريكي يف السياسة واالقتصاد والثقافة 
تعميم ظل  م  ادلههـو األمريكي للعودلة يعٍت "القائمة على الهلسهة الليربالية، وبالتايل صلد أف 

األظلاط الهكرية والسياسية واالقتصادية جلماعة معينة، أو نطاؽ معُت، أو أمة معينة على 
 اجلميع، أو العامل كلو". 

فإهنا تشَت إىل عمليات التحوؿ والتطور ذا أخذنا مههـو الدولة يف شكلها العاـ إو 
السريع يف الًتاب  والتشابك، والتداخل ادلعقد بُت اجملتمعات والثقافات وادلؤسسات واألفراد 
على مستوى العامل، على النحو الذى غلعل اجملتمعات والثقافات وادلؤسسات واألفراد أكثر 

 قربا، وتهاعال مع بعضها البعض. 
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 مصطلح العودلة لشإشارة إىل الطريق اليت سبتد هبا عالقات ويستتدـ بعض الباحثُت
القوى واالتصاالت عرب العامل يف ظل الظروؼ الدولية ادلعاصرة، فالعودلة تعترب كنتاج للثورة 

لزماف وادلكاف، وكذلك إعادة تشكيل االعلمية والتكنولوجية، واليت تضمنت اختصار عادلي 
ة ظهرت نتيجة التغيَتات السريعة يف السوؽ ،وذلك االجتماعية، وكذلك العودلالعالقات 

لربوز الشركات العمالقة وظهور طبقة جديدة م  ذبار السلع الثقافية والًتفيهية، وتقنيات 
 . ادلعلومات على ادلستوى الدويل

مههـو العودلة ارتب  بكثَت م  النظم ادلعرفية ادلتتلهة، ودبهاىيم كثَتة  وبالتايل فإف
ونظريات أمركة العامل   Information ageلنظريات اخلاصة بعصر ادلعلومات ومتنوعة مثل ا

Americanization  ونظريات التغريبWesternization  ونظرية الرأمسالية العادلية
International Gopitalism ونظريات ما بعد احلداثة ،Postmodernism   وغَتىا م

 النظم. 
سارع يف شيوع " العودلة" استمرار التطور العلمي والتكنولوجي كما أشرنا سابقا،  وشلا

وكذلك ما رافقو م  تطور ىائل يف وسائل االتصاؿ واالعالـ وصبع ونقل ادلعلومات اليت 
لنم  وطبيعة االنتاج والتهاعالت والتعامالت الدولية، فلم تعد احلرب  ذبديداً شكلت بدورىا 

دلنازعات بُت الدوؿ الرأمسالية، بل أصبحت احلاجة ملحة لتوحيد أسواؽ فق  وسيلة حلسم ا
دبعٌت التحوؿ م  الرأمسالية  يالدوؿ الصناعية ادلتقدمة م  خالؿ سوؽ عادلية واحدة، أ

القومية إىل مضموف جديد للرأمسالية، ىو الرأمسالية العابرة للقوميات فانتصار الرأمسالية بقيادة 
ى النازية والهاشية و الشيوعية، فتح اجملاؿ إلنطالؽ الرأمسالية العادلية ربت الواليات ادلتحدة عل

وذلك    Informal Impireيةالقيادة األمريكية، حيث شرعت إىل بناء إمرباطورية غَت رمس
على غرار اإلمرباطوريات الرمسية يف القرف التاسع عشر عندما كانت السيطرة االقتصادية 

ف السلوؾ اخلارجي للدوؿ األوروبية، وتطرح ىذه اإلمرباطورية غَت واإلكراه العسكري ؽلثال
م  خالؿ رللس األم  الدويل مع  Global Governanceالرمسية فكرة احلاكمية العادلية 

وذلك م  خالؿ زعزعة استقرار وسيادة الدوؿ اليت  ،(1)إمكانية ذباىلو إذا اقتضي األمر
الدوؿ ادلارقة" ويتم كل ذلك مصحوبا بالقوة "سب خطاب ىذه اإلمرباطورية باسم تلقب ح

ادلتزايدة للنظم القانونية، مثل صباعات حقوؽ اإلنساف الدولية ادلمولة م  الغرب، وعودلة 
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خطاب دؽلقراطية السوؽ، ومههـو الشرؽ األوس  اجلديد، واجملتمع الدويل اجلديد اليت تقوده 
 كم الداخلية حسب ادلههـو األمريكي. الواليات ادلتحدة والذى لو احلق يف تغيَت نظم احل

ظل ىذه البيئة الدولية يتم هتميش كثَت م  دوؿ العامل ودورىا يف صنع القرارات  يفه
الدولية داخل األمم ادلتحدة، وذلك م  خالؿ ادلوقع ادلتميز للدوؿ دائمة العضوية يف رللس 

االنهراد بوضع األجندة   ، حيث تسعى الواليات ادلتحدة يف أحواؿ كثَتة إىلاالم  الدويل
، كما ىو احلاؿ يف بقية رلاالت التهاعل الرئيسة للعامل يف رلاالت االتصاؿ واالعالـ الدويل

األخرى السياسية واالقتصادية، فالدبلوماسية األمريكية ثبتت أف البديل األفضل  الدويل
، وذلك م  خالؿ Soft Powerلتحقيق اذليمنة والسيطرة األمريكية ىو ذبنيد القوة الناعمة 

تصاؿ واإلعالـ الدولية ونشر الثقافة األمريكية بداًل م  استتداـ السيطرة على نظم اال
اجليوش واألساطيل والقوة العسكرية كما فعلت الدوؿ األوروبية يف احلقبة االستعمارية، وعلى 

ر لرأس ادلاؿ ىي ىذا فإف ترويج الدؽلقراطية الليربالية، وضباية حقوؽ اإلنساف والتدفق احل
األىداؼ ادلعلنة للدبلوماسية األمريكية، فالدور األمريكي األف يف النظاـ الدويل يشبو الدور 
الربيطاين يف القرف التاسع عشر، حيث يعكس أفضلية الثقافة األمريكية وقوة االقتصاد 

اإلكراه والقتل  األمريكي، وجاذبية التقاليد واالعراؼ واألخالؽ وأظلاط احلياة األمريكية، أما
 الذى يستتدـ عند الضرورة.  يواستتداـ القوة فهو البديل الثانو 

وتلعب تكنولوجيا االتصاؿ دورا مهما يف ىذا اخلطاب، فهي اليت تسهم يف تروغلو م  
خالؿ السيطرة التامة للشركات عرب الوطنية اليت تتحكم يف تدفق ادلعلومات واألنباء يف 

االت االنتاج والتسويق، حيث أغلب ىذه الشركات ىي شركات رلاالت االتصاؿ وكذلك رل
اليت تعترب م  أكرب الشركات يف  Time – Warnerأمريكية وغربية مثل شركة تامي ورنر 

 العامل ونشاطها األساسي ىو ادلعلومات والسلع الثقافية. 
 المطلب األول

 والهيمنة الغربية ياإلعالم الدول
َت م  اجلماىَت يف العامل سواء بواسطة الصحف أو أف كل إعالـ يصل إىل عدد كب
و االنًتنت واذلاتف أو الهضائيات ىو إعالـ دويل، أاجملالت واالذاعات ادلسموعة ادلرئية" 

ونتيجة للتقدـ اذلائل الذى حصل يف دوؿ غرب أوروبا، والواليات ادلتحدة األمريكية جعل 
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بسبب الصناعة والتكنولوجيا، والتقدـ  أكثر قدرة وأكرب كهاءة، وذلك عالمها الدويلإم  
الكبَت يف رلاؿ ادلعلومات وأصبح الغرب ىو ادلسيطر واحملتكر احلقيقي لشإعالـ يف العامل، 

مقًتنا بدوؿ الغرب وأمريكا رغم ظهور الكثَت م  القنوات  حيث أصبح اإلعالـ الدويل
سائلها إىل أضلاء العامل إال أهنا الهضائية يف دوؿ العامل وخاصة العامل النامي تبث عرب الهضاء ر 

 ما زالت قاصرة أماـ ثورة اإلعالـ الغريب. 
مثل اذليمنة على  وبالتايل فقد أصبحت ىناؾ ىيمنة غربية على اإلعالـ الدويل

األخبار ونقل ادلعلومات والتأثَت يف الرأي العاـ العادلي. وكذلك التأثَت داخليا على شعوب 
عادلية، خصوصا إذا ما أخذنا يف االعتبار أف أجهزة اإلعالـ تلك الدوؿ حياؿ األحداث ال

وتكنولوجيا اإلعالـ يتم استَتادىا م  الدوؿ ادلتقدمة صناعيا، شلا جعل أجهزة اإلعالـ يف 
 دوؿ العامل ربت رضبة العامل ادلتقدـ وال سيما أمريكا وأوروبا الغربية. 

ونتيجة للهوة الكبَتة بُت الغرب ادلتقدـ والعامل النامي يف كل اجملاالت انعكس ذلك 
على اإلعالـ كأجهزة ووسائل وخربة وقدرة، وظهر ما يسمى باختالؿ التوازف او االختالؼ 

  -اإلعالمي بُت دوؿ العامل وشعوبو ويتمثل ىذا االختالؼ يف عدد م  ادلظاىر م  أعلها:
 لصناعة تقنية ادلعلومات واالتصاؿ واإلعالـ.احتكار الغرب  -1
سيطرة وكاالت األنباء اخلمس الكربى على الساحة اإلعالمية م  حيث استهاء االنباء  -2

% م  األخبار م  80وتوزيعها على النطاؽ الدويل، حيث ػلصل العامل على أكثر م  
، ووكالة الصحافة الربيطانية لندف، وباريس ونيويورؾ وموسكو، وىذه الوكاالت ىي رويًت

الهرنسية، ووكالتا االسيوشيتدبرس واليونايتدبرس انًتناشوناؿ األمريكيتاف، ووكالة تاس 
يف األخبار ادلتبادلة بُت العامل الصناعي الشمايل  -ىنا -السوفيتية، ويتمثل االختالؿ

 الغٍت والعامل النامي اجلنويب الهقَت.
دوؿ الصناعية والدوؿ النامية باختالؿ نوعي يتميز التبادؿ االخباري أو التدفق بُت ال -3

وكمي، إذ أف نوعية األخبار اليت تبثها الوكاالت اخلمس الكربى ع  العامل الثالث 
ربديدا تركز على اجلوانب السلبية كالكوارث واالضطرابات والقالقل وغَتىا، وذلك تبعا 

رجال فليس ذلك  للمههـو الغريب للترب، وىو ما عرب عنو أحدىم بقولو إذ َعض كلب
 . (2)خبرب، ولك  إذا عض رجل كلبا فذلك ىو اخلرب 
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ىيمنة ادلادة اإلعالمية الغربية، وادلضموف الربارلي ادلنتج يف بنيات غربية على النطاؽ  -4
الدويل، وتتضح ىذه اذليمنة يف اجملاؿ التليهزيوين م  خالؿ سيطرة أربع شركات غربية 

الربيطانية. واليونايتدبرس، والنيوز فليم االمريكتياف  رئيسية، ىي وكالة األخبار ادلصورة
والوكالة األدلانية يف رلاؿ األخبار التلهزيونية ادلصورة، كما تتضح م  خالؿ حجم 
األفالـ والربامج وادلسلسالت وادلواد اإلعالمية اليت تبيعها الدوؿ الغربية والواليات 

مريكية _مثال_ توزع برارلها األ CBSادلتحدة: بشكل خاص لدوؿ العامل، فشركة 
دولة يف العامل. وبالتايل فإف الكثَت م  الرسائل اإلعالمية اليت تنقلها  100وأفالمها يف 

الدوؿ ادلتقدمة إىل الدوؿ النامية فيها م  احملتوى ما يضر بقيم وثقافة الشعوب النامية 
 وىو ما يسمى بالغزو الثقايف.

ائل اإلعالـ، خلدمة أغراضها وأىدافها األيديولوجية توظيف العديد م  القوة الدولية لوس -5
والسياسية والثقافية، فهي رلاؿ اإلذاعة ادلسموعة فإف الدوؿ الصناعية الكربى تتحكم 

% م  ادلوجات اإلذاعية يف العامل، وتقـو وكالة االستعالمات األمريكية بنشاط 90يف 
 111ء مراكز إعالمية يف إعالمي واسع النطاؽ على ادلستوى الدويل م  خالؿ إنشا

دولة، باإلضافة إىل استتداـ إذاعة صوت أمريكا ادلوجهة اليت تذيع على مدار الساعة 
لغة يف العامل، وهتدؼ إىل بث األخبار واآلراء اليت تعرب ع  الوجهة  42وبعدد 

 األمريكية، وتوضيح السياسة األمريكية، والًتويج لنم  وتقاليد احلياة األمريكية. 
يجة ذليمنة وسائل اإلعالـ الغريب ادلوجهة على اإلعالـ الدويل وتأثَت اللويب وكنت

الصهيوين يف أمريكا والغرب عموما م  خالؿ امتالكو القوة الناعمة، فنجد أف كثَتا م  
وسائل اإلعالـ زبرج ع  قواعد وسلوؾ مهنة الصحافة العادلية، حيث صلد كثَتا م  وسائل 

صورة دوؿ وشعوب العامل النامي مثل العرب وادلسلمُت أماـ صباىَت  اإلعالـ اليت تروج وتشوه
الغرب، فنجد أكثر التقارير تركز على األصولية اإلسالمية، وإلصاؽ اإلرىاب بالعرب 
وادلسلمُت، كما صلد أنو يتم تشويو صور ادلقاومة والتشويش على حقوؽ اإلنساف يف ادلنطقة 

  وسائل اإلعالـ الغربية بأف اليهود يف فلسطُت يعيشوف العربية واإلسالمية، وتظهر الكثَت م
يف زلي  إرىايب، وأهنم يتعرضوف للظلم والوحشية، باإلضافة ما تتناولو وسائل اإلعالـ الغربية 

 وبشكل مستمر.  -صلي اهلل عليو وسلم -م  إساءة إىل نبينا وحبيبنا زلمد 
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رأة وادلساواة والدؽلقراطية فبالرغم م  أف الغرب يروج حلقوؽ اإلنساف، وحقوؽ ادل
وتصف وسائل اإلعالـ الغربية بأف ىذه القيم وادلبادئ غَت مههومة أو معروفة يف منطقتنا 

وصلده يف ادلقابل يغمض عينو ع  بوادر األمل يف الشرؽ األوس ، وع   العربية واإلسالمية،
 يادية الصحهية ادلهنية. خصوصية الثقافة العربية واإلسالمية، ويبالغ يف االضلياز، وينسى احل

ولقد استعمل اإلعالـ الغريب عدة وسائل م  اجل الوصوؿ والتغلغل اىل عقوؿ 
ادلاليُت م  البشر والتأثَت يف ميوذلم ومعتقداهتم حيث استعمل اإلثارة، وىى ادلبالغة يف 
ع استتداـ التكتيك الدعائي ع  طريق تعبئة أجهزة الدعاية تعبئة ضباسية عالية ذات طاب

 عاطهي. 
كما أستعمل أسلوب احلرب النهسية، وىي شكل م  أشكاؿ الدعاية ىدفها إقناع 
اجلمهور أو اخلصم، وكذلك استعمل غسيل الدماغ، وىو يقـو على توجيو العمل اإلنساين 
ضد رغبة الهرد وعقلو، كما استعمل ما يسمى باحلملة، وىى عملية إقناع منظمة م  خالؿ 

 و الرأي العاـ. وسائل اإلعالـ توجو ضل
 المطلب الثاني

 التضليل والتشويش على الرأي العام العالمي
إف تضارب مصاٌف الدوؿ غلعل م  احلكومات بأف تقـو باستتداـ كافة إمكانياهتا 

 وطاقاهتا للتأثَت يف الرأي العاـ أماـ موقف معُت أو قضية ما. 
كاف كل معسكر ػلاوؿ أف فهي فًتة احلرب الباردة بُت ادلعسكر الشرقي والغريب،  

يطرح رأيو أماـ شعوب العامل م  أجل التأثَت يف الرأي العاـ لتلك الشعوب، وبعد اهنيار 
االرباد السوفييت ومع ظهور أمريكا كقطب وحيد على الساحة الدولية، وكقوة عسكرية كربى 

نة سلتلهة، منهردة يف العامل، أخذت تهرض على شعوب العامل رأيها حياؿ قضايا عادلية ساخ
وبالتايل كاف وما زاؿ التشويش والتضليل مستمرا م  قبل الواليات ادلتحدة والغرب عموما، 
سواء كاف بقصد أو بدوف قصد رغم دساتَت ومواثيق أخالقيات مهنة الصحافة والشرؼ 
اإلعالمي اليت سوؼ نتحدث عنها الحقا، فمثال قبل احلرب على العراؽ قامت وسائل 

وأوروبية حبمالت ضتمة مضللة ع  وجود أسلحة دمار شامل يف العراؽ، إعالـ امريكية 
م  ىذا القبيل ظلت أمريكا  يءورغم قياـ اللجاف الدولية بالتهتيش وعدـ احلصوؿ على ش
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تروج ذلذا ادلوضوع بواسطة وسائل اإلعالـ، وكانت العراؽ رباوؿ أف تصل إىل الرأي العاـ يف 
عراقية، ولك  كاف ىناؾ تشويش مضاد م  قبل االعالـ الغرب م  خالؿ وسائل اإلعالـ ال

الغريب، وىذا ما حصل بعدىا يف مناطق كثَتة م  العامل مثل احلروب يف افغانستاف والصوماؿ 
 والسوداف ولبناف وفلسطُت ولبيبا وسوريا حاليا. 

فاضلراؼ وسائل اإلعالـ والتضليل الذى سبارسو بعض وسائل اإلعالـ يعد م  الناحية 
قانونية جرؽلة، فهو يعترب خرقا فاضحا لقواعد أخالقيات ادلهنة، وكذلك يعترب جرؽلة بالنظر ال

 لألضرار اليت تًتتب عنها سواء بالنسبة لألشتاص أو اجلماعات. 
وظهر التشويش على اإلذاعات بُت ادلعسكري  الشرقي والغريب اثناء احلرب الباردة، 
وكانت الدوؿ الغربية تعلم بالتشويش على إذاعاهتا م  ادلعسكر الشرقي، حيث اعتربت 
الواليات ادلتحدة التشويش انتهاكا التهاقية االرباد الدويل لالتصاالت، كما أف التشويش 

م  اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف، وأف انتهاؾ  19الدويل وللمادة  يشكل انتهاكا للقانوف
 سيادة الدوؿ والتدخل يف الشئوف الداخلية للدوؿ األخرى يعترب عمال عدائيا. 

أما التضليل فهو يشبو التشويش، ولك  بطريقة سلتلهة، وم  األمثلة على التضليل 
وسائل ىذا اإلعالـ بتغطية حدث معُت  الذى سبارسو وسائل اإلعالـ الدويل ىو عندما تقـو

إىل أسباب  -ولو قليال -أو نزاع أو حرب معينة يركز على مشاىد وصور الدمار، ومل يشَت
 احلدث والنزاع أو احلرب. 

 المطلب الثالث
 اإلعالم الدولي والحروب اإلعالمية وتأثيره على سيادة الدول

كرب قدر شلك  م  وسائل رباوؿ الدوؿ الكربى جاىدة م  أجل السيطرة على أ
اإلعالـ يف اجملاؿ الدويل؛ وذلك لكي يكوف ذلا تأثَت على الرأي العاـ العادلي، فاإلعالـ 

الناجح ال ؽلك  أف يصدر ع  سياسة فاشلة، وال ؽلك  أف يصدر ع  ىزؽلة عسكرية،  الدويل
ف اإلعالـ فاإلعالـ كما ىو معروؼ ال يرسم سياسة الدولة ولكنو معرب عنها، ولك  صلد أ

م  الناحية التطبيقية قد استتدـ للتأثَت على اجلماىَت ع  طريق نقل األخبار واحلقائق وع  
طريق إغهاؿ البعض وإيهاـ البعض اآلخر، وهتميش الوقائع اليت ال زبدـ الدوؿ ادلسيطرة على 

 القوة الناعمة. 
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، وال سيما يف ىدورا كبَتا يف تنهيذ سياسات الدوؿ الكرب  ولقد لعب اإلعالـ الدويل
منطقتنا العربية واإلسالمية، فأثر على سيادة كثَت م  الدوؿ فلقد أصبحت القواعد العسكرية 

و اجلوية ىي احملطات الهضائية، وأصبح قادة ىذه القوات م  أو البحرية أسواء الربية 
 اجلنراالت ىم زلرري األخبار ومعدي الربامج، وأصبح اجلنود ىم ادلذيعوف وادلصوروف
وادلنتجوف يف ىذه القنوات، وأصبحت القنوات الهضائية ووكاالت األنباء تقصف الشعوب 

و غسل األدمغة أو إثارة الهتنة، وتقدمي أخبار معلومات ووقائع أمباشرة لتحطيم ادلعنويات 
العاـ يف الدولة ادلعنية أو الرأي  يأحياناً غَت واقعية او حقيقية وذلك م  أجل التأثَت على الرأ

 لعاـ العادلي دوف أي اعتبار دلبدأ السيادة.ا
يف نيويورؾ ومدف  ـ2001سبتمرب 11ولقد استطاع اإلعالـ األمريكي بعد أحداث 

أخرى يف أمريكا، أف غلند ضبالت إعالمية ىائلة ضد ما أمساه باإلرىاب، واجلدير بالذكر أف 
ىذا االعالـ استطاع أف يسيطر على اإلعالـ الغريب والدويل، وحىت اإلعالـ العريب يف إبراز 

 ظاىرة اإلرىاب وإلصاقها باألصوليُت اإلسالميُت م  دوؿ عربية وإسالمية.
 الوقت الذي كاف اإلعالـ األمريكي واإلعالـ الدويل يف الغرب عمومًا يتجاىل ويف

اإلرىاب يف مناطق سلتلهة م  العامل، وأىم إرىاب يتم ذباىلو م  قبل ىذا االعالـ، ىو 
 إرىاب الدولة ادلنظم الذي مارسو االسرائيليوف يف األراضي احملتلة الهلسطينية.

اع تعبئة االعالـ الدويل وإعالـ دوؿ العامل النامي يف كما أف االعالـ األمريكي استط
احلرب على افغانستاف بعد أحداث سبتمرب يف أمريكا حبجة احلرب على اجملموعات اإلرىابية 
اليت خططت ونهذت االعتداء على أبراج التجارة الدولية يف حي منهات  دبدينة نيويورؾ 

 عالـ.وذىب الذاىبوف ايل افغانستاف على عزؼ نوتة اإل
وكذلك لعب اإلعالـ الدويل دورًا كبَتًا يف غزو العراؽ وإسقاط بغداد وذلك م  

وذلك  ـ2003خالؿ احلرب اإلعالمية اليت قادهتا الواليات ادلتحدة عندما احتلت العراؽ 
بعد تعبئة الرأي العاـ العادلي بأف العراؽ يشجع على اإلرىاب ، وأنو ؽلتلك سالح دمار 

نطقة اخلليج العريب والشرؽ األوس  وإسرائيل بالذات، وظل رللس األم  شامل يهدد أم  م
يصدر يف سلسلة م  القرارات والعقوبات ادلتتالية ضد العراؽ، ويرسل بعثات التهتيش على 

 اٌف أمريكاػػػػػػدد السلم واألم  العادلي، وكذلك أم  ومصػػػػػػية حبجة أف العراؽ يهػػػػػادلنشآت العراق
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 .(3)والغرب
ولقد استطاعت احلرب اإلعالمية األمريكية أف تسيطر على اإلعالـ الدويل، وأف ذبند 
بعض وسائل اإلعالـ العربية دلساعدة اإلعالـ األمريكي والدويل يف احلملة االعالمية اليت 
تقودىا امريكا على الدوؿ ادلارقة حسب ادلههـو األمريكي ، وأف يستتدـ االعالـ يف ىذه 

نقل الصورة أو احلدث ، وذلك حسب السيناريو الذي تعده  عد حدوده يفاحلروب إىل أب
 ـ2003األجهزة وادلؤسسات األمريكي ولعلنا لو رجعنا إىل حلظة دخوؿ القوات األمريكية 

إىل بغداد سوؼ نقف على ادلشهد اإلعالمي الدرامي الذي مت تصويره يف ساحة الهردوس، 
العادلي بأف بغداد قد سقطت وأف احلرب يف العراؽ  وذلك م  أجل التأثَت على الرأي العاـ

 ونظامو قد انتهى. قد انتهت وأف )صداـ حسُت(
تدخل القوات  ـ2003ابريل  9فهي يـو األربعاء وعلى سباـ الساعة العاشرة صباحًا 

األمريكية بعض شوارع وساحات العاصمة العراقية بغداد، حيث كانت وسائل اإلعالـ 
لعربية تقـو بنقل مباشر لألحداث والغارات اجلوية، يف ىذه األثناء يتصل الدولية الغربية وا

ضاب  أمريكي يدعى) ف.ويل( بكافة مراسلي القنوات العربية والدولية العاملة يف بغداد ويردد 
عبارة "شيء ما سيحصل يف ساحة الهردوس، عليكم أف تتجمعوا ىناؾ خالؿ ساعة"، 

كاف رغم العمليات العسكرية، ولساف حاذلم يقوؿ ماذا سارع ادلصوروف وادلراسلوف إىل ادل
غلري يف ساحة الهردوس؟ حيث كاف البعض يعتقد بأف األمريكيُت قد ألقوا القبض على 
صداـ حسُت أو أف مسؤواًل عسكرياً أو سياسياً عراقياً سيقف يف الساحة ويعل  االستسالـ، 

راسلُت الذي  وصلوا إىل ادلكاف وغَتىا م  األسئلة اليت راحت تطارد العشرات م  ادل
شتص بدأ كما لو أهنم مت ذبمعيهم على وجو  500ليتهاجؤوا بوجود ما ال يزيد ع  

 .(4)السرعة، حيث ينتظروف ادلهاجأة سباماً كما ينتظرىا الصحهيوف وادلراسلوف
وبعدما تأكد للمترج األمريكي أف كل شيء قد مت ذبهيزه ، وأف كل احملطات 

ريكية منها والعربية الرئيسية بدأت عملية النقل عرب األقمار الصناعية، يتم وخصوصًا األم
ذباه سبثاؿ حجري للرئيس العراقي صداـ إربريك رافعة أمريكية يعلوىا جندي أمَتكي وتتقدـ ب

يف ىذه األثناء تسأؿ الكثَت ماذا سيهعل ىذا  حسُت وضع منذ سنوات يف ساحة الهردوس.
 ذه الرافعة ودلاذا التمثاؿ؟ اجلندي، ودلاذا تتحرؾ ى
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يصل اجلندي األمريكي بب ء إىل رأس التمثاؿ، وكأنو يريد إعطاء الهرصة لكي تلتق   
كل عدسات التصوير ما غلري، حيث يقـو اجلندي باستتراج علماً أمريكياً م  جيب سًتتو 

واقهوف وحبركة استعراضية قاـ بوضع العلم على رأس سبثاؿ صداـ حسُت وقد ىلل اجلنود ال
فوؽ مدرعاهتم، مث بدأت اخلطوة الثانية واألخطر بكل دالالهتا الرمزية، حيث يقدـ أحد 
اجلنود حباًل طوياًل وقد مت ربطو بالرافعة، ولف حوؿ التمثاؿ وكأف اجلندي ينهذ حكم 
اإلعداـ شنقاً بالتمثاؿ، وتراجعت الرافعة ضلو اخللف وبدأت عملية إعداـ صداـ التمثاؿ على 

قة األمريكية، ويهوى ويتدحرج التمثاؿ بالطريقة اليت أريد ذلا أف ربمل كل ادلهانات، كل الطري
 30ىذا ػلدث أماـ كامَتات الهضائيات العادلية ومنها العربية وعلى اذلواء مباشرة ألكثر م  

دقيقة، ولقد رقص م  رقص بأقدامو العارية وضرب م  ضرب باحلجارة التمثاؿ، وانتهى دور 
 ُت باالنسحاب م  ساحة الهردوس.ياألمريكاجلنود 

ىذا ادلشهد الذي مت إعداده وتنهيذه  بعناية شديدة قد أدى دوره وأىدافو م  خالؿ 
وسائل االعالـ الدولية ادلتتلهة، وذلك إلػلاء للجماىَت اليت تتابع ىذا احلدث بأف بغداد قد 

وىكذا استتدـ سقطت، وأف صداـ حسُت ونظامو قد سق  مع سقوط التمثاؿ، 
 اـ عربػػػػػػػالع ياحة الهردوس، وتوىم الرأػػػػراؽ يف سػػػػػػػورة لكي ينهوا اجتياح العػػػػػػػػػاألمريكيوف الص

 .(5)نتهتامشهد واحد بأف احلرب قد 
ولألسف أف وسائل اإلعالـ العربية قد عجزت ع  وصف واضح للحرب على 

أسلحة الدمار الشامل، أـ حرب على العراؽ، فهل كانت حرب على اإلرىاب أـ على 
النظاـ العراقي أـ حرب م  أجل زرع الدؽلقراطية اليت مل يصل إليها ادلواط  العراقي حىت 
 اآلف، أـ م  اجل ضباية األقليات أـ حرب وقائية، وم  أجل ضباية الدوؿ اجملاورة للعراؽ؟!.

شيئا م  أسباب  فاحلرب دمرت العراؽ وربولت إىل حرب أىلية وطائهية، ومل صلد
اندالعها كما روجت ذلا الواليات ادلتحدة ووسائل اإلعالـ، بل كل ما فعلتو أنو مت تغَت نظاـ 

 احلكم وأشعلت حرباً داخلية طويلة األمد.
اإلعالـ الدويل يف احلرب على السوداف إعالمياً يف  -أيضاً  -وقاد اإلعالـ األمريكي 

بأنو يعمل مع  -أيضاً  –رفور، ووصف السوداف قضايا ربرير جنوب السوداف، وإقليم دا
 اإلرىاب الدويل، وذباىل ىذا اإلعالـ اجملاعات واجلهاؼ يف السوداف ويف أفريقيا، واحلاجة إىل
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 التدخل الدويل اإلنساين حلل ىذه ادلشاكل.
وكذلك تابع اإلعالـ األمريكي واإلعالـ الدويل والعريب ما وقع يف الوط  العريب منذ 

بوعزيزي يف تونس، حيث صور ىذا االعالـ بعض احلكاـ العرب بالدكتاتوريُت واقعة ال
والطغاة والقتلة، ومت إثارة الهنت القبلية واجلهوية يف بعض البلداف، ومت تغذية القتاؿ بشكل  
كبَت م  خالؿ وسائل اإلعالـ وذلك م  خالؿ تزوير بعض الوقائع ؛ وذلك هبدؼ تزوير 

دـ الدوؿ الغربية وإسرائيل يف ادلنطقة، واستكماؿ بناء مشروع الشرؽ احلقيقة التارؼلية اليت زب
 األوس  اجليد حسب ادلههـو األمريكي والصهيوين.

ع  ما عرب عنو الكاتب وادلهكر العريب )إدوارد سعيد( يف  -ىنا  -وطللص بالقوؿ 
 وصهو للحرب االعالمية الدولية بقولو: 

احلروب اإلعالمية اليت توجو الرأي العاـ، "إف حروب األسلحة  انتهت وحلت زللها 
التأييد لطرؼ على حساب طرؼ، فهل نعي ىذه احلقيقة ونعود لسالح اإلعالـ  وتكسب

لنوظهو لنصره قضايانا؟ أـ أننا سنظل ضلكم جبيوش جرارة تسد عُت الشمس، وزبرج العدو 
 .(6)احملتلة، وتعيد إلينا حقوقنا ادلهضومة"؟ أرضنام  

 يالمبحث الثان
 أخالقيات المهنة اإلعالمية

تتمثل ادلشكلة األساسية يف ىذا اخلصوص يف مدى سبسك الصحهي او اإلعالمي 
بصهة عامة، بأخالقيات مهنتو السامية وما تهرضو عليو م  احلهاظ على خصوصية األفراد 

تية نساين ورقابتو الذاوالعمل حبيادية ومهنية، ومدى ربكيم ضمَته اإل أسرارىمواحلهاظ على 
 يف مهنتو.
اليت تثار يف رلتمعاتنا البشرية قاطبة كاف سببها عدـ التزاـ الصحهي  ادلشاكلكثر أأف 

بأخالقيات ادلهنة وبعادات وتقاليد اجملتمعات، واخر ىذه ادلشاكل اليت اثَتت كانت الهيلم 
الذي مت تصويره على الرسوؿ صلي اهلل عليو وسلم وقبلو وبعده الرسومات ادلسيئة لرسولنا 

ل اإلعالـ والصحافة الغربية، فهذا الهيلم والرسومات  قد أساءت ، وذلك م  قبل وسائالكرمي
ألكثر م  مليار مسلم حوؿ العامل، األمر الذي يعترب خروجًا ع  أخالقيات ادلهنة وآداهبا، 

 القياتػػػػػػػوؽلس بشرػلة كبَتة م  أبناء اجملتمعات االسالمية، وىذا مثاؿ دامغ لعدـ االلتزاـ بأخ
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 مواثيق الشرؼ اإلعالمية يف دوؿ تقدـ نهسها رائدة يف ىذا اجملاؿ.ادلهنة، والصحافة و 
أف مسألة أخالقيات العمل الصحهي مهمة جدًا وتعترب مسئولية رلتمعية واقعة يف 
األساس على الصحهي نهسو، ومدى وعيو بالصحافة ورسالتها السامية والنافعة وضمَته 

 لقت التنافر وادلشاكل يف اجملتمع االنساين؟ادلهٍت الصرؼ، إذآ ما الهائدة م  الصحافة إذا خ
فالصحافة عمل نافع م  أجل خدمة اجملتمع والوقوؼ جبانبو وعليو سوؼ نتناوؿ يف 

مبادئ أخالقيات ادلهنة  -ثانيًا  -، مث نتناوؿأوالً  ىذا الصدد نشأة ومههـو أخالقيات ادلهنة
 الصحهية.

 المطلب األول
 ميةنشأة مفهوم أخالقيات المهنة اإلعال

 أواًل: نشأة األخالق اإلعالمية:
تعترب مهنة الصحافة قدؽلة، قدـ التاريخ، فهي الصُت قدؽلًا كانت ىناؾ صحف 

و كذلك يف اليوناف، وعندما توسعت اإلمرباطورية الرومانية نشأت ما عرؼ  تصدرورلالت 
 بالنشرة العامة على الورؽ كأوؿ زلاولة للصحف الرمسية.

وأصبحت النشرة العامة تنقل وتنشر أخبار رلالس الشيوخ، ولك  ىذه الصحف 
اختهت عندما سقطت اإلمرباطورية الرومانية، مث ظهرت الصحافة ادلطبوعة يف هناية العصور 

يف اوروبا الغربية، حيث تطورت الصحافة يف ىذه الدوؿ، وأخذت كل م  الصُت الوسطي 
ث تطور ىائل للصحافة يف بريطانيا وادلانيا مع تطور والياباف تطوراف صحافتهما، مث حد

 الصناعة.
وكانت الصحف يف أواخر القرف الثام  عشر تعتمد على تقارير الكتب ادلنشورة، 
وظهرت ما يعرؼ باخالقيات الصحافة، حيث كانت الرقابة قوية ومطبقة على الصحف يف 

يعملوف بالصحافة أف يتقيدوا  صدر مرسـو روماين، يأمر صبيع م  ـ1715أوروبا، ويف سنة 
بالقوانُت ادلتعلقة بالتشهَت والقذؼ واساءة السمعة، وكذلك مث تطبيق ىذه القيود فيما بعد 

 .(7)على الكتب
ويف الواليات ادلتحدة وبعد إعالف استقالذلا ع  بريطانيا، ربررت الصحافة وكاف رواد 

، حيث كاف ذلا تأثَتىا يف الواليات لغة اإلثارة والعاطهة وادلبالغة الصحافة يعتمدوف على
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ادلتحدة، وتقدمت الصحافة األمريكية فيما بعد، وبدأ يراعي الصحهيوف أخالقيات ادلهنة يف 
ظل احلرية الصحهية، وخالؿ احلرب األىلية وقعت الصحافة ربت مضايقات م  اجلهات 

، ويف سنة ـ1860-1833الرمسية نتيجة لدفاع الصحافة ع  الهقراء والعماؿ يف الهًتة م  
ألف صحيهة، ولقد رفع الصحهي  12بلغ عدد الصحف يف أمريكا حوايل ـ 1890

األمريكي الشهَت بوليتزر شعارا عندما توىل صحيهة نيويورؾ وورلد سبثل يف مراعاة السهولة 
 والتحرير اجليد، وابراز احلقيقة والًتكيز على الدقة.

احملللُت والسياسيُت، وكانت الصحف ويف احلرب األوروبية االويل ظهر ما يعرؼ ب
 تنشر وجهات نظرىم، وبعد دخوؿ الواليات ادلتحدة احلرب فرضت الرقابة على الصحف.

ويف هناية احلرب األوروبية األويل اتهق الصحهيوف على ابراز مهنة الصحافة كمهنة 
معية ، ووضعت ىذه اجلـ1922ذات رسالة. وكونوا اجلمعية األمريكية حملرري الصحف عاـ 

 قوانُت ومواثيق يلتـز هبا الصحهيوف كأخالؽ للمهنة.
وفيما بعد اذبو الصحهيوف إيل إقامة أساليب ذات طابع أخالقي كحق اإلمضاء، 

 le code deoontologiqueوحق التعويض للحهاظ على حريتو، وم  ىنا جاءت فكرة
، عندما ـ1918سنة الذي ؽليز الصحافة ع  غَتىا م  ادله ، وكانت أوؿ زلاولة فرنسية 

تأسست نقابة الصحهيُت الهرنسيُت، حيث عملت فرنسا على وضع ميثاؽ ألخالقيات 
ادلهنة الصحهية بعد احلرب األوروبية األويل مباشرة، وذلك نظرًا للدور الهعاؿ الذي لعبتو 

 اإلعالـ يف تلك الهًتة، كما كانت ىناؾ زلاوالت أخرى يف سلتلف أضلاء العامل.  وسائل
راً لتطور الصحافة عادلياً ظهرت يف األفق فكرة خلق ىيئة دولية للصحافة العادلية، ونظ

، الذي لعب دورًا كبَتًا يف تركيز ـ1926رباد الدويل للصحهيُت يف عاـ فتم تأسيس اال
 االىتماـ العادلي على ربقيق السلم واألم  العادليُت.

انشئت زلكمة الشرؼ الدولية للصحافة يف مدينة الىاي مؤلهة  ـ1931ويف سنة 
م  ىيئة م  الصحهيُت احملًتمُت، وتتابعت االجتماعات الدولية لوضع قواعد وأسس شرؼ 

دستورًا أخالقياً، ومت ربديثو عاـ  ـ1926ادلهنة، وقد تبنت صبعية الصحهيُت احملًتمُت سنة 
 ية.كدستور أخالقي ينظم ادلهنة الصحه ـ 1973
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ولقد نظمت كثَت م  دوؿ العامل حاليًا م  خالؿ مؤسساهتا االعالمية والنقابية 
دساتَت وقوانُت ومواثيق تنظم مهنة الصحافة وأخالقيات ادلهنة، وقد ركزت معظم ادلواثيق 
على ضرورة ادلسؤولية واحلرية والدقة يف نقل األخبار، واألمانة وادلصداقية ، وربمل ادلسؤولية 

العمل اإلعالمي، ويف التطبيق العملي صلد أف األمر ؼلتلف م  دولة ألخرى وم   شلا يعكس
صحيهة إىل أخرى يف التقيد بدقة ادلواثيق ادلعموؿ هبا، فترج كثَت م  الصحهيُت ع  معايَت 
النزاىة وادلصداقية، واضلازوا لقضايا خاصة هبم أو قضايا وطنية ذلا رأي هبا أو مت توجيههم 

 ارجية.خلدمة مصاٌف خ
 -ثانياً: مفهوم االخالق االعالمية:

تعرؼ األخالؽ بأهنا شكل م  أشكاؿ الوعي االنساين يقـو على ضب  وتنظيم 
سلوؾ االنساف يف كل رلاالت احلياة االجتماعية م  دوف استثناء يف ادلنزؿ مع االسرة، ويف 

 التعامل مع الناس، ويف العمل ويف السياسة، ويف األماك  العامة.
مههـو األخالقيات فيعٍت: وثيقة ربدد ادلعايَت األخالقية والسلوكية ادلهنية ادلطلوب  أما

أف يتبعها أفراد صبعية معينة، وتعرؼ بأهنا بياف ادلعايَت ادلثالية دلهنة م  ادله  تتبناه صباعة 
مهنية أو مؤسسة لتوجيو أعضائها لتحمل مسؤولياهتم ادلهنية، ولكل مهنة أخالقيات وآداب 

رلموعة م   –مة حددهتا القوانُت واللوائح اخلاصة هبا، ويقصد بآداب وأخالقيات ادلهنة عا
القواعد واألصوؿ ادلتعارؼ عليها عند اصحاب ادلهنة الواحدة، حبيث تكوف مراعاهتا زلافظة 

 .(8)على ادلهنة وشرفها
اطها إف التطور الذي حصل يف حجم الوسائل اإلعالمية الدولية ادلعاصرة جبميع أظل

وأنظمتها، أبرز احلاجة ادلاسة دلا يسمى باألخالؽ اإلعالمية، ويقصد باألخالؽ اإلعالمية: 
معايَت األصوؿ األخالقية للمهنة اليت سيعتمدىا اإلعالميوف ووسائل اإلعالـ اثناء التعامل مع 

ية، قضايا اجملتمع، أما الهرقاء ادلعنيوف بتنهيذ االخالقيات فهم صانعو الرسالة اإلعالم
وادلؤسسات االعالمية وادلعلنوف، أي دبعٌت أخر كل فريق يقـو بأي عمل ذي صهة إعالمية 

 أو إعالنية.
وهتتم أخالقيات ادلهنة كعلم بالواجبات ادلعنوية اخلاصة دبهنة زلددة، وجزاءاهتا التأديبية 

أنهسهم أو بتبياف القواعد السلوكية واألخالقية ألعضاء مهنة ما سواء فيما بُت ادلمارسُت 
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حيث جاء تعريهها يف قاموس الصحافة واإلعالـ على أف " أخالقيات ادلهنة  ،(9)اذباه الغَت
ىي رلموعة القواعد ادلتعلقة بالسلوؾ ادلهٍت، واليت وضعتها مهنة منظمة لكافة أعضائها، 
حيث ربدد ىذه القواعد وتراقب تطبيقها وتسهر على احًتامها، وىي اخالؽ وآداب صباعية 

 .(10)اجبات مكملة أو معوضة للتشريع وتطبيقاتو م  قبل القضاة"وو 
وأخالؽ ادلهنة اإلعالمية ليست مرتبطة ببساطة دبمارسة سليمة للمهنة فحسب، بل 
تنبع أساساً م  األىداؼ السامية للكلمة، وقد عرفها جوف ىوبنرج على أهنا تلك االلتزامات 

وادلتمثلة أساسًا بضرورة العمل م  أجل األساسية اليت غلب أف يتحلى هبا كل صحهي، 
الوصوؿ إىل تغطية منصهة وشاملة ودقيقة، وصادقة وواضحة، مع مراعاة ضباية ادلصادر 

شتاص وربقيق الصاٌف العاـ ال غَت، ع  طريق احًتاـ القانوف وحقوؽ احلياة اخلاصة لأل
 .(11)وتصحيح األخطاء يف حاؿ وجودىا

دلهنة االعالمية ىي رلموعة القواعد والواجبات كما ؽلك  القوؿ بأف أخالقيات ا
و ىي سلتلف ادلبادئ اليت غلب أف يلتـز هبا الصحهي يف أثناء أدائو أادلسَتة دلهنة الصحافة 

دلهامو. أو بعبارة أخرى ىي تلك ادلعايَت اليت تقود الصحهي إىل القياـ بعمل جديد غلد 
بادئ األخالقية الواجب على الصحهي استحسانًا عند اجلمهور، كما أهنا أيضًا صبلة ادل

االلتزاـ هبا بشكل إرادي يف اداءه دلهامو كمعايَت سلوكية تقوده إىل إنتاج عمل يناؿ بو 
 استحساف الرأي العاـ.

 المطلب الثاني
 قواعد و مبادئ أخالقيات المهنة اإلعالمية

ىناؾ شبة عدد م  قواعد السلوؾ ادلهٍت أو أخالقيات ادلهنة اليت تعارؼ عليها 
العاملوف يف ميداف اإلعالـ، ونصت عليها ادلواثيق اإلعالمية اليت تبنتها اجلمعيات والنقابات 
و أادلعنية بالعمل االعالمي يف شىت اضلاء العامل، وذلك باعتبار اإلعالـ علمًا ليس لو جنس 

 موجها إىل رلتمع دوف آخر، أو معنياً بأمة دوف غَتىا. حدود، وليس
كما أف قواعد السلوؾ ادلهٍت صلدىا زبتلف وتتباي  م  بلد آلخر بدرجة كبَتة يف 
شكلها ونطاقها، ويف طبيعتها ومصدرىا، حيث توجد يف بعض البلداف قواعد سلتلهة لتنظيم  

ما تكوف ىذه القواعد قد وضعها  كل م  الصحافة واإلذاعة والتلهزيوف والسينما، وكثَتاً 
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واعتمدىا ادلهنيوف م  تلقاء أنهسهم بينما يف حاالت أخرى يهرضها القانوف أو مرسـو 
حكومي، وترجع أصوؿ معايَت السلوؾ ادلهٍت الواردة يف قواعد السلوؾ القومية واإلقليمية إىل 

أف تتتذ صورًا وغايات مهاىيم قبلت إصبااًل على الصعيد الدويل، ولكنها تتجو دومًا إىل 
وعليو فإف معظم قواعد السلوؾ أو  ،(12)متنوعة م  حيث صياغتها وتهسَت أحكامها

األخالؽ ادلهنية تشَت إىل مهاىيم ىامة توضح للصحهي مالو وما عليو، وم  أىم أخالقيات 
 العمل اإلعالمي ما يلي:

مل اإلعالمي ادلتميز، إف احلصوؿ على ثقة ادلتلقي ىو أساس الع :أواًل: الدقة والصدق
فالصدؽ وعدـ ربريف عرض احلقائق ىو الدافع ألدبيات التعامل مع ادلادة اإلعالمية، 
فاحلقيقة ىي احملور احملرؾ لشإعالمي، والوصوؿ إليها غلب أال يكوف ع  طرؽ ملتوية أو 
 مشبوىة دبا ؼلدش دقتها وصدقها وواقعيتها، وحىت اف كاف باإلمكاف الوصوؿ إليها بطرؽ

 ملتوية، ولك  غلب أف تكوف دوف خرؽ للقانوف أو االعراؼ  ادلهنية .
راء وتوزيعها ىو إف اذلدؼ الرئيسي م  صبع األنباء واآل: ثانياً: المسؤولية إزاء الرأي العام

خدمة الرفاىية العامة؛ وذلك ع  طريق إمداد الناس بادلعلومات، وسبكينهم م  إصدار 
إلعالميوف الذي  يسيئوف استتداـ ىذه السلطة ادلتاحة ذلم األحكاـ حوؿ قضايا العصر، وا

حبكم مهنتهم أو يوجهوهنا لدوافع انانية أو ألغراض غَت جديرة يكونوف قد خانوا الثقة 
ادلمنوحة ذلم م  الرأي العاـ، فادلسؤولية ال تعٍت التناقض مع احلرية اإلعالمية، إذ غلب على 

سسات ؤ أف يتقيد بادلسؤولية ذباه اجملتمع واألفراد وادلاإلعالمي أف يشعر باحلرية ولك  غلب 
 يف أداء عملو.

يقوؿ ادلهكر اإلصلليزي شريداف " خَت لنا أف نكوف  :ثالثًا: ضمان حرية اإلعالم والصحافة
بدوف بردلاف م  أف نكوف بال حرية صحافة، األفضل أف ضلـر م  ادلسؤولية الوزارية وم  احلرية 

التصويت على الضرائب على أف ضلـر م  حرية الصحافة، وذلك أنو الشتصية، وم  حق 
 .(13)ؽلك  هبذه احلريات وحدىا إف عاجال أـ آجالً أف نعيد احلريات األخرى"

ىي م  أجل اجلماىَت، وبالتايل غلب الدفاع عنها ضد أي  اً ذإإف حرية الصحافة 
اإلعالميُت أف يكونوا  انتهاؾ أو اعتداء م  أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة، وعلى

يقظُت دائماً، وأف يتأكدوا م  أف كل ما يهم اجلماىَت غلب أف يتم عالنية، وعليهم أف 
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يكونوا حذري  م  أي شتص أو أية جهة رباوؿ استغالؿ اإلعالـ ألغراض شتصية، 
فحرية الصحافة واإلعالـ تلعب دوراً كبَتاً ليس فق  يف الوصوؿ إىل احلقيقة فحسب بل أهنا 

 تشعر الصحهي باالرتياح والطمأنينة.
م  أجل تقدمي معلومات صادقة  :رابعاً: حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعية

م  حق الصحهيُت الوصوؿ إىل ادلعلومات ادلوضوعية، والعمل  -أيضاً  -وموثوقة للناس يكوف
 على بثها ونشرىا.

طريق للوصوؿ إىل احلقيقة النهائية، وىي فضل أوتعترب  :خامسًا: الموضوعية وعدم االنحياز
تعٍت تقدمي ادلواد االعالمية بنوع م  احلياد والنزاىة، وبالتايل غلب ذبنب اخلل  بُت األمور 
ادلهنية، مثل اخلل  بُت اخلرب والتعليق وبُت الصاٌف العاـ والصاٌف اخلاص، كما تعٍت ادلوضوعية 

دـ اخلضوع ألي ضغ  أو تأثَت أو رقابة داخلية التجرد م  اذلوى واالستقاللية يف العمل وع
 أو خارجية.

وىي تعٍت أف ادلواطنُت متساووف يف احلقوؽ والواجبات، كما  :سادسًا: العدالة واالنصاف
ىم متساووف أماـ وسائل االعالـ، وم  ىنا تأيت ضرورة احلرص على أف تكوف الوسائل 

جهة دوف أخرى، فالعدؿ واالنصاؼ م   معربة ع  اجلميع دوف أف تستثٌت فئة أو ثقافة أو
السمات اإلنسانية وأكثر األمور ارتباطًا بادلهنة ألف الصحهي ىو العُت ادلبصرة؛ واألذف 

 الصاغية للناس كافة، وبالتايل عليو أف يكوف عادالً ملتزماً باحلقائق الهعلية.
مهٍت متعلق بالسلوؾ االستقاللية عبارة ع  معيار أخالقي  :سابعاً: النزاهة واالستقاللية

الهردي، وعليو فإف استقاللية ادلهنة ونزاىة اإلعالمي يف نشر األنباء وادلعلومات واآلراء على 
اجلمهور تعترب أساس العمل اإلعالمي، فال يقبل م  الصحهي أو اإلعالمي أف يغلب 

 مصاحلو الشتصية على مبدأ النزاىة يف تقدمي أخبار صحيحة وموثوقة.
نساف يعترب احلق يف ادلعرفة م  بُت احلقوؽ االنسانية واالساسية لشإ :في المعرفة ثامناً: الحق

ويقصد بو حق ادلواط  يف معرفة ما يدور حولو يف اجملتمع ومؤسسات الدولة، ويعترب حرماف 
 ادلواط  م  ىذا احلق حاجزا أماـ مصداقية اإلعالـ.

 إف :ةــــــ، وانتهاك الحياة الخاصذفــــل والقــــطهام، الباــــتاسعًا: االمتناع عن التشهير واالت
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اإلعالمي والصحهي مطالباف باالمتناع ع  نشر أي معلومات م  شأهنا أف رب  م  قدر 
اإلنساف أو تنقص م  اعتباره او تسيء إىل كرامتو ومسعتو، فالناس صبيعًا ػلرصوف بأف تبقى 

اخلوض فيها ؽلس حقًا مقدسًا م  حقوؽ حياهتم اخلاصة بعيدة ع  العالنية والتشهَت، وأف 
اإلنساف وىو احلرية الشتصية يف التصرؼ والقوؿ والعمل بغَت رقيب إال القانوف والضمَت، 
ويًتتب على سلالهة ىذا ادلبدأ يف بعض األحياف الوقوع يف اجلرائم اليت ترتكب م  خالؿ 

 .(14)الوسائل اإلعالمية وىي جرؽلة القذؼ والسب
أصبح احلق يف الرد والتصويب ضرورة فرضتها ظروؼ العمل  :رد والتصويبعاشراً: حق ال

يف اجملاؿ االعالمي، فاحلق يف إكماؿ ادلعلومات الناقصة وتصويبها عندما ترد او تكوف زائهة 
 ىو حق مكهوؿ يف العمل االعالمي.

نهسو، السرية ادلهنية ىي حق والزاـ يف الوقت  :الحادية عشر: احترام السرية المهنية
يسَت الوصوؿ إىل مصادر وىدفها ضباية الصحهيُت وحرية اإلعالـ على حد سواء، وت

، وذبنب خداع ثقة اجلمهور، وعدـ إعاقة اإلعالميُت أثناء شلارسة مهنتهم كاللجوء ادلعلومات
إىل الضغ  أو الًتويع أو شلارسة أي نوع م  النهوذ حلملهم على تقدمي رواية غَت صحيحة أو 

احلقائق، وبالتايل فإف اإلعالمي ملـز بأف ؽلتنع ع  نشر ادلعلومات الزائهة أو الغَت  زلرفة ع 
 .(15)مؤكدة 

غلب أف يعمل اإلعالمي أو الصحهي  :الثانية عشر: احترام القيم العالمية وتنوع الثقافات
دلواثيق على دعم القيم اإلنسانية مثل السالـ والدؽلقراطية وحقوؽ االنساف واحًتاـ القرارات وا

الدولية، وإحالؿ األم  واالستقرار والتعايش السلمي بُت بٍت البشر وعدـ إثارة الهنت 
 والهوضى بُت الشعوب واالمم .

طللص بالقوؿ، بأف أي مهنة ذلا أخالقيات، ولعل م  أىم أخالقيات ادله  وأخطرىا 
يد بأخالقيات كما اتضح لنا شلا سبق ىي أخالقيات مهنة اإلعالـ والصحافة، فبدوف التق

اإلعالـ الدويل سوؼ يصبح فارغًا م  مضمونو، ضارًا باجملتمعات  فإفمهنة اإلعالـ، 
 -اليت ذكرناىا -االنسانية، فلألسف أف االعالـ الدويل ال يلتـز بالدساتَت وادلواثيق والقواعد 

بشكل شهاؼ وموضوعي، فبعض وسائل اإلعالـ الغربية ال تزاؿ سبارس التضليل والتزوير 
 القياتػلو يتناىف مع قواعد أخػػػػػذا كػػػػػػراؼ، وىػػػػػػػػوالكذب، وإلصاؽ التهم، والتحيز لبعض األط
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 ادلهنة اإلعالمية.
 :الخاتمة

ـ الدويل يف الوقت الراى  شلا سبق تتضح لنا رلموعة م  النتائج تتمثل يف أف اإلعال
يلعب دورا مهما وخطَتا يف اجملتمع الدويل ادلعاصر حيث أصبح اإلعالـ عابر للحدود 
والقوميات والثقافات وؽلتد تأثَت ىذا الدور إىل العديد م  ادلهاىيم اليت كانت مستقرة يف 

ائرة واسعة القانوف الدويل والعالقات بُت الدوؿ كالسيادة واالستقالؿ وغَتىا وؼللق د
للتهاعالت السلبية و االغلابية بُت الدوؿ والشعوب واجلماعات والقارات واحلضارات اىل 

 .صبح كونيااحلد الذي ؽلك  معو القوؿ بأف اإلعالـ أ
رساء فالدور الكوين لشإعالـ الدويل تتطلب منو اف تكوف رسالتو مقيدة باحلرص على إ

اإلنسانية  ىلإر وادلشاركة والدؽلوقراطية واالنتماء لبشاقواعد ادلساواة واإلخاء بُت مبادئ و 
الوطٍت وتأكيد حقوؽ الدوؿ وكذلك حقوؽ الصعيد الدويل و  ومناىضة االستقطاب على

اجلماعات والعيش يف أم  وسالـ، ولك  ما يالحظ اليـو أف الدور الكوين لشإعالـ فراد و األ
تسييد التحيزات النمطية والثقافات و ينصرؼ إىل تعزيز األحكاـ ادلسبقة على الشعوب واالمم 

تربير اذليمنة ومنطق القوة يف العالقات الدولية والتأثَت السليب يف الرأي العاـ العادلي، وذلك و 
 ما تطلبوو ، ادلهنيةدـ االلتزاـ بػػياف وعػػػػػػدـ ادلصداقية يف كثَت م  األحػػػػػػػػػػػػػػعم  حيث التضليل و 

 اإلعالمية .قواعد ادلهنة خالقيات و أ
فاإلعالـ يف الوقت الراى  يدخل يف ادلشهد العادلي كأحد اخلصائص ادلميزة للعودلة 
دبعانيو ادلتتلهة االقتصادية والسياسية والثقافية حيث أف الثورة يف رلاؿ اإلعالـ الدويل العابر 

اجملاؿ  للقارات، وادلتمثل يف البث ادلباشر للهضائيات وشبكة ادلعلومات الدولية قد أفسح
الدؽلوقراطية وحقوؽ اإلنساف عودلة الذي يتمحور حوؿ اخلصتصة و للحديث ع  عصر ال

حسب النموذج الغريب األمريكي فادلالحظ أف ىناؾ صراعا دوليا على وسائل اإلعالـ شلا 
 جعل اإلعالـ الدويل خاضعا لسيطرة األقوى واالكهأ واألقدر ماليا .

 -تتمثل يف االيت:طللص إىل رلموعة م  التوصيات 
غلب ضب  اخلطاب اإلعالمي يف أثناء األزمات سواء الداخلية أو الدولية حبيث غلب  -1

أف يكوف االعالـ أحد العناصر الرئيسية يف حل األزمات وليس أحد عناصر تعقيدىا وذلك 



 اإلعالو الدولٌ يف ظل العىملة واهلًننة الغربًة و تأثريه على سًادة الدول 

 

                                                                                                                       444         
 

م  خالؿ مساعلتو يف توعية ادلواطنُت باإلجراءات واخلطوات اليت غلب اتباعها عند وقوع 
، عالمي الناضجألزمة، و كذلك توعية صانعي القرار م  خالؿ عرض احلقائق باألسلوب اإلا

والسليم حىت يستطيع متتذ القرار أف يبٍت رأيو، ويكيف الوقائع وىو على درجة عالية م  
 األماف والطمأنينة .

 جة اذليمنة،غلب االلتزاـ والتقيد واحًتاـ مبادئ و قواعد أخالقيات ادلهنة اإلعالمية فنتي -2
التأثَت على وسائل اإلعالـ وانهراد الغرب بنقل األخبار عرب العامل خرجت الكثَت م  وسائل و 
، وكذلك قواعد القانوف الدويل والقانوف الدويل اإلنساين عالـ ع  قواعد ومبادئ ادلهنةاإل

ذليمنة وقواعد سلوؾ مهنة الصحافة. فأصبح ىناؾ دوال سبته  اذليمنة ودوال خاضعة ذلذه ا
 ولعل العرب  وادلسلمُت كانوا أكرب ادلتضرري  يف ىذا اإلطار.  

غلب صياغة رؤية إعالمية دولية واضحة ادلعامل زبلق االرتباط احلقيقي بُت وسائل  -3
اإلعالـ واالتصاؿ احمللية والدولية ومهاىيم احلرية والدؽلقراطية وادلساواة وحقوؽ اإلنساف 

يف كثَت م   -ليت تقـو هبا بعض احملطات الهضائية واليت تؤديووضع حد لألنشطة اخلبيثة ا
إىل إثارة البغضاء أو التمييز العنصري أو الديٍت أو السياسي أو الطائهي والتأثَت  -االحياف

 على سيادة الدوؿ.
ىناؾ اخالال حاصال يف اإلطار القانوين الدويل فيما يتعلق باإلعالـ حيث أف  -4

ائدة وتطبيقاهتا تعطي النصيب األكرب لالستهادة م  ادلادة اإلعالمية التشريعات الدولية الس
للدوؿ الغربية على حساب باقي الدوؿ، وبالتايل فإف الضرورة تتطلب إجراء تعديالت 
ضرورية للتشريعات الدولية يف ىذا اجملاؿ و الرجوع إىل دساتَت و مواثيق الشرؼ وأخالقيات 

اف حقوؽ األفراد يف الوصوؿ ايل احلقيقة االعالمية وعدـ تنظيم سلوؾ ادلهنة اإلعالمية وبي
شلارسة التضليل عليو وكذلك الًتكيز على وجود قانوف أخالقي دويل يقره ويعمل بو صبيع 

 العاملُت يف حقل اإلعالـ.    
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 :هوامش والتعليقاتال
، الطبعة الثالثة ،القاىرة ،الدار ادلصرية اللبنانية ،نظاـ االتصاؿ واإلعالـ الدويل، اجلماؿزلمد راسم  -1

 .168ص  ـ،2010
 راجع شبكة ادلعلومات الدولية. موقع. -2

www.ahram.org.eg/archive/2007 
 ـ،2009، الطبعة االوىل ،عماف ،دار اسامة للنشر ،اإلعالـ الدويل والعودلة اجلديدة ،فاروؽ خالد -3
 .242ص
لبناف،  ،بَتوت ،بيساف للنشر والتوزيع واإلعالـ ،دور ادليديا يف إدارة االزمات واحلروب ،رفيق نصراهلل -4

 .14ص  ـ،2011
 .16ص السابق، ادلرجع -5
 .246ص  ،مصدر سابق ،فاروؽ خالد :مشار اليو يف -6
 .96ص  ،ادلرجع السابق -7
 ،رللة الكويت ،وادلسؤولية اجملتمعيةاألخالقيات اإلعالمية بُت احلرية ادلطلقة  ،عبد اهلل بدراف :راجع -8

 www.kuwatmag.com ـ. 2012 ،341العدد 
 ،قاموس الصحافة واالعالـ، اجمللس الدويل للغة الهرنسية ،مصطهى حساف، عبد اجمليد البدوي :راجع -9

 .17ص  ـ،1991 ،لبناف
 ـ،1996 ،القاىرة ،الطبعة الرابعة ،دار الهكر العريب ،أزمة الضمَت اخللقي ،عبد اللطيف ضبزة :راجع -10
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الطبعة ، عماف، دار اسامة للنشر والتوزيع ،االعالـ والقانوف الدويل، والء فايز اذلندي :مشار اليو يف -11
 .155ص  ـ،2012، االوىل
 .170ص  ،سابق رجعم ،عبد اللطيف ضبزة -12
 ،اجلزائر ،كة الوطنية للنشر والتوزيعالشر  ،أصوات متعددة وعامل واحد ،شوث مالك براي  :راجع -13

 .505ص  ـ،1981
الطبعة  ،لطباعة والًتصبة والنشر والتوزيعدار األمة ل ،أخالقيات الوظيهة العمومية ،سعيد مقدـ :راجع -14
 .53ص  ـ،1997 ،اجلزائر ،األوىل
 .161ص  ،سابق جعمر  ،والء فايز -15
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 زمات داخل املؤسسات التعلينية العلياألدارة اإدور االتصال التيظيني يف 

 "دراسة ميداىية على جامعة اجدابيا "

 
 أ. إنتصار أبوبكر الجماعي                                      فرج احميده العريبي  أ.        

 إجدابيا          / جامعة اآلداب/ كلية اإلعالـقسم إجدابيا                      / جامعة اآلدابكلية   اإلعالـ/قسم 
      

 
 مقدمة البحث :

بالرغم من أف حدكث األزمات ؽلتد إىل العصور القدؽلة، إال أف كعى متخذم 
األخَتة نظرا لتسارع األزمات كتنوعها  بأعلية إدارهتا مل يظهر إال يف السنواتالقرارات 

 كتالشى صدكر البعد الزماين كادلكاين بُت مواقع األحداث كبُت متابعيها .
 كمن ادلعركؼ أف موضوع االتصاؿ من أىم ادلواضيع اليت مت تناكذلا الباحثُت بالدراسة،

كبذلك يف حبثنا   ،ك أخرأكىذا يف مجيع ادليادين العلمية كاإلعالمية، الرتباطو باألزمات بشكل 
كاف جل اىتمامنا هبذه العالقة كدكرىا يف ادارة االزمات كالذم يعد موضع ىاـ باعتباره 
أساس النظم داخل ادلؤسسات أك ادلنظمات سواء كانت اقتصادية أك خدمية، فما بالك أف 

ا، فاالتصاؿ التنظيمي يعد جسم ادلؤسسات الذم يتحسس ما يدكر خارج ىذا يكوف علمي
اجلسم التنظيمي من كاقع كمستجدات هبدؼ حتقيق التكيف السريع كاالستجابة الالزمة حلياة 
التنظيم، فادلعلوماتية كاإلعالـ أصبحتا احملرؾ الالـز لدفع عمليات ادلؤسسات التعليمية كيف 

 يومنا ىذا .
ن ادلخاطر كاألزمات اليت ؽلكن أف تواجهها اجلامعات يستأىل كقفة كاحلديث ع

متأنية، كيستحق اف ػلظى بشيء من البحث كالدراسة، اليت تقف على اىم ادلخاطر اليت 
ؽلكن أف هتدد مسَتة اجلامعات، كعلى الطرائق اليت من شأهنا أف  حتد من تلك ادلخاطر إما 

 ية . بتجنبها أك بالتقليل من آثارىا السلب
تتعرض ادلؤسسات التعليمية كافة إىل كثَت من الضغوطات كادلعيقات، اليت قد تتسبب 
يف تراجع أداءىا، أك قد تؤدم إىل فقداف مسعتها لقلة اخلربات يف مواجهة ىذه الضغوطات 
كاألزمات كادلعيقات، يأيت ىنا دكر العالقات العامة بشكل عاـ كاالتصاؿ داخلها بكل 
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ها  يف حتسُت االضرار الناجتة عن ىذه االزمات، لدل اجلمهور الداخلي خاص  كبكل أقسام
كاخلارجي، كذلك مواجهة كل شيء يؤدم إىل فقداف اجلامعة  مكانتها كمسعتها، فقمنا 
بالًتكيز على ادلؤسسات التعليمية العليا كاخًتنا جامعة اجدابيا ظلوذجا كمؤسسة تعليمية، كيف 

وصفي، ككاف اجلانب الذم ركزنا عليو يف حبثنا االتصاؿ عند حبثنا ىذا اعتمدنا ادلنهج ال
 حدكث األزمة.

 مشكلة البحث:
تعترب سلتلف ادلهن اليت يؤديها األفراد عرضة لألزمات كادلشكالت اليت تتطلب حلوالن 

كما تتطلب  ،عدـ تفاقمهاكدراسات من أجل الوقوؼ على مسبباهتا كطرؽ السيطرة عليها ك 
اليت تساىم يف تطبيق ىذه احللوؿ للحد من االزمة  كعلى رأسها مقدمان  العديد من ادلؤشرات

 االتصاؿ التنظيمي داخل ىذه ادلؤسسات .
كبالتايل فإف العالقة بُت االتصاؿ التنظيمي كادلؤسسات التعليمية بالدكلة ىي عالقة 

 خرل .تالـز كال ؽلكن الفصل بينها أك حتقيق أحداعلا دكف األ
جاءت فكرة إجراء ىذا البحث العلمي للتعرؼ على العالقة بُت كتأسيسان على ذلك 

االتصاؿ التنظيمي كادلؤسسات التعليمية العليا بالدكلة، من خالؿ دراسة على عينة متمثلة يف 
 جامعة اجدابيا .

كبناء على ىذه ادلسلمات جاء عنواف ىذا البحث الذم ىو "دكر االتصاؿ التنظيمي 
 ؤسسات التعليمية العليا " دراسة ميدانية علي جامعة اجدابيا .يف ادارة االزمات داخل ادل

 أىمية البحث: 
 تزايد عدد األزمات اليت تعاين منها ادلؤسسات  التعليمية العليا بالدكلة الليبية . -1
 تزايد اىتماـ كسائل اإلعالـ بتغطية أخبار األزمات خاصة اليت يتأثر هبا اجلمهور.  -2
دمر لألزمات على ادلؤسسات التعليمية  كما ينتج عن ذلك التأثَت الكبَت كالعميق كادل -3

 من عواقب كخيمة على مسعة كصورة ادلؤسسة.
 األىمية العملية: 

تنبيو ادلؤسسات التعليمية بضركرة كضع سلطط اتصايل استعجايل، دلعاجلة األزمات  -1
 كذلك للخركج بأخف األضرار من األزمات اليت تتعرض ذلا .



 زمات داخل املؤسسات التعلينية العلياألدارة اإدور االتصال التيظيني يف  

 

                                                                                                                       155         
 

سيناريوىات زلتملة لبعض األزمات حىت تكوف ادلؤسسات التعليمية  ضركرة كضع  -2
 لديها بعض اإلستعدادات  يف مواجهة األزمات الغَت متوقعة .

ضركرة التفريق بُت األزمة كادلفاىيم ادلشاهبة ذلا، بالنسبة للقائم باالتصاؿ كذلك ألف  -3
 مل مع احلادث.التعامل مع األزمة ليس كالتعامل مع ادلشكلة كليس كذلك كالتعا

 االستفادة من األخطاء السابقة اليت كقعت فيها ادلؤسسات التعليمية أثناء  -4
 معاجلتها أك إدارهتا لألزمات حىت ال تقع يف نفس األخطاء مستقبالن. -5

 أىداف البحث:
على ضوء احملاكر األساسية دلشكلة الدراسة، ؽلكننا حتديد أىداؼ ىذه الدراسة على 

 النحو التايل:
 أعلية االتصاؿ التنظيمي يف األزمات داخل ادلؤسسات التعليمية  العليا بليبيا . معرفة -
 معرفة األىداؼ احملورية لالتصاؿ التنظيمي  كاألزمة مبؤسسات التعليمية العليا بليبيا  -
 التعرؼ على االسًتاتيجيات االتصالية ادلستعملة من قبل ادلؤسسات التعلمية العليا بليبيا.  -
التعرؼ على كيفية توظيف الوسائل االتصالية كالتكنولوجيات احلديثة لإلعالـ االتصاؿ  -

 من قبل ادلؤسسات التعليمية يف ادارة االزمات 
التعرؼ على الدكر االتصاؿ التنظيمي يف األزمات يف حتسُت أداء كمسعة كصورة  -

 ادلؤسسات التعليمية 
 .ات االتصالية يف إدارهتا لألزماتللمخططالتعرؼ على كيفية توظيف ادلؤسسات التعليمية  -

   :تساؤالت البحث
 ىل يلعب االتصاؿ التنظيمي دكران بارزان يف إدارة االزمات بادلؤسسات التعليمية العليا؟ -
ىل يتم توظيف كسائل االعالـ بادلشاركة مع ادارة االتصاالت بادلؤسسات التعليمية  -

 للخركج من االزمات ؟
 ما ىي الطرؽ العلمية كالعملية اليت تتبعها ادلؤسسات التعليمية يف إدارهتا لالزمات ؟  -
ما مدل توافر ككجود اإلمكانيات الفنية كالتنظيمية، إلدارة العالقات العامة يف ادلؤسسات  -

 التعليمية )جامعة اجدابيا( ظلوذجا للوقاية كالتعامل عند كقوع األزمات كمعاجلة أثارىا؟ 
 التنسيق بُت العالقات العامة ك إدارة ادلؤسسة دلواجهة األزمات؟ ما مدل -
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ما ىي ادلعوقات ك العقبات اليت تواجو العالقات العامة للقياـ بواجباهتا جتاه التعامل مع  -
 األزمات؟

 منهجية وإجراءات البحث:  
استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي لغرض كصف الظاىرة، كتفسَت كمقارنة كتقييم 

للتوصل إىل تصميمات ذات معٌت يزيد من خالذلا رصيد ادلعرفة عن تلك الظاىرة،  العالقة
دكر االتصاؿ حيث يصبح من ادلناسب توظيف ىذا ادلنهج كأدكاتو يف مجع البيانات عن 

 التنظيمي يف ادارة االزمات داخل ادلؤسسات التعليمية العليا. 
 مجتمع البحث:

يتكوف اجملتمع األصلي للبحث من مدراء إدارات كمكاتب كرؤساء أقساـ، ككحدات 
 إدارية يف جامعة اجدابيا، بواقع كل الكليات مبسح شامل كالذم بلغ عددىم أربعوف إداريان. 

 أدوات جمع البيانات والمعلومات للبحث:
ا علميان يف أعتمد الباحث يف ىذا البحث على أدكات مجع البيانات ادلتعارؼ عليه 

على ادلسح  حيث أعتمد بالدرجة األكىل ،إجراء البحوث كاستكماذلا نظريان كمعرفيان كميدانيان 
كأعتمد على صحيفة االستبياف كأداة  ،ادلكتيب دلوضوع البحث من الناحية النظرية كادلعرفية

بة على ألىداؼ كإجارئيسية جلمع البيانات كادلعلومات من رلتمع البحث كالعينة حتقيقا ل
 .   تساؤالت البحث
 حدود البحث :

اقتصرت ىذه الدراسة على مدراء االدارات كادلكاتب كرؤساء األقساـ كالوحدات 
، كلية اذلندسة، كلية  االدارية جبامعة اجدابيا كىم، االدارة العامة، كلية اآلداب، كلية العلـو

 القانوف، الكلية الطب، كلية اقتصاد.
 طلحات البحثية:تعريفات المفاىيم والمص

: إف االتصاؿ التنظيمي الذم ػلدث ضمن (ـ1992االتصاؿ التنظيمي: يرم ركجرز)
التنظيم، ما ىو سواء عملية ىادفة تتم بُت طرفُت أك أكثر لتبادؿ ادلعلومات كاآلراء كالتأثَت يف 

 .ادلواقف كاالجتاىات
 ة ادلستمرةػػػػػية اإلداريػػػػػػالعمل ات بأهناػػػػ( إدارة األزمـ1998دارة االزمات: عرفت مٌت شريف )إ
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اليت هتتم بالتنبؤ باألزمات احملتملة عن طريق االستشعار كرصد ادلتغَتات البيئية الداخلية 
كاخلارجية ادلولدة لألزمات كتعبئة ادلوارد كاإلمكانيات ادلتاحة دلنع أك اإلعداد للتفاعل مع 

كمبا ػلقق أقل قدر شلكن من الضرر للمنظمة األزمات بأكرب قدر شلكن من الكفاءة كالفاعلية 
كللبيئة كالعاملُت ، مع ضماف العودة لألكضاع الطبيعية يف أسرع كقت كبأقل تكلفة شلكنو 
كأخَتان دراسة أسباب األزمة الستخالص النتائج دلنع حدكثها أك حتسُت طرؽ التعامل معها 

 ى درجة شلكنة .مستقبال مع زلاكلة تعظيم الفائدة الناجتة عنها إىل أقص
 الدراسات السابقة:

العالقات العامة ودورىا في " ،دراسة د. أحمد إسماعيل محمد الحاشدي البواب -1
كاليت تناكلت مفهـو العالقات العامة، كدكرىا : "إدارة األزمات في المصارف أو المنشئات

أيضا أنواع البحوث  االستشارم، كاإلدارم ادلتمثل يف تقدمي النصح كادلشورة لإلدارة، كتناكلت
كأعليتها يف العالقات العامة، كأيضا التخطيط احلديث الذم يساعد العالقات العامة يف تنفيذ 
مهامها، كتطرؽ إىل موضوع االتصاؿ كأنواعو كاذلدؼ منو يف دائر العالقات العامة، 

ئرة البحوث فالعالقات العامة دتارس الدكر اإلدارم من خالؿ الدراسات اليت تقـو بأجرائها دا
يف العالقات العامة، كمن خالؿ تلك الدراسات تقدـ النصح كاإلرشاد لإلدارة العامة يف 
الشركة، كعلى أساسها تقـو اإلدارة باختاذ القرارات الصائبة ادلبنية على معلومات علمية 
مأخوذة من حبوث علمية دتت من خالؿ أدكات علمية صحيحة، أما أنواع البحوث، فهي 

يف البحوث االستطالعية كحبوث الدكافع كالبحوث الشخصية كالوظيفية كاألساليب  ادلتمثلة
كاخلطوات ادلتبعة عند إعداد البحث العلمي كمصادره كاإلشكاليات اليت تواجو الباحث من 
صعوبة الوصوؿ للمعلومات، كمن اإلمكانيات ادلادية كالعديد من اإلشكاليات، أما اذلدؼ 

فهو إعالـ اجلمهور بكل اجملريات اليت حتصل بادلؤسسة عقب من االتصاؿ يف األزمات 
داقية كاإلعالـ حدكث األزمة كاليت تساعد يف إعادة ثقة اجلمهور بادلؤسسة من خالؿ ادلص

، كأهنى الباحث دراستو بدكر العالقات العامة يف إدارة األزمات كتعريفها ادلستمر دلا ػلدث
تتعرض ذلا أم شركة أك مؤسسة، كأضاؼ أمثلة على كذكر أنواع األزمات اليت شلكن أف 

 أشهر األزمات السياسية كاالقتصادية كالصناعية، العادلية كاحمللية.
 تناكلت ىذه :"إدارة العالقات العامة لالتصال في األزمات، "دراسة د. نزار ميهوب -2
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دتاما إال عندما تواجو الدراسة األعلية االسًتاتيجية لوظيفة العالقات العامة اليت ال تتضح 
احلكومية كغَت احلكومية( أزمة، كاليت هتدد كضعها  كقدرهتا  –العامة  –ادلؤسسات )اخلاصة 

على العمل كادلنافسة، كاليت هتدد خسارة ثقة اجلمهور هبا، كبينت الدراسة مدل خطورة 
الـ اجلمهور األزمة على ادلؤسسة نظرا ألهنا عرضة دلراقبة اإلعالـ، حيث تقـو كسائل اإلع

حقا بوضعها على طاكلة التشريح لفحصها بدقة، حيث تصبح كل حركاهتا كتصرفاهتا 
كأعماؿ ادلؤسسة موضع مراقبة كانتقاد من اجلمهور، كتطرؽ أيضا إىل موضوع االتصاؿ يف 

 ىل أىم الثوابت يف العالقات العامة.إالعالقات العامة أثناء األزمة، ك 
دور العالقات العامة في مواجهة الكوارث واألزمات " ،دراسة محمد كمال القاضي -3

كاليت تناكلت األسباب اليت تؤدم إىل كقوع األزمة، كبينت خصائص األزمات  :"األمنية
ككيفية التعامل معها، كعرضت األسلوب الذم من خاللو تعاجل األزمة لألجهزة األمنية، 

 كالكوارث. كعرضت خطة لدائرة العالقات العامة يف مواجهة األزمات
 ولاأل مبحثال

 الجانب النظري للبحث
 االتصال التنظيمي:

يؤكد الباحثوف عدـ كجود تعريف شامل دلفهـو االتصاؿ التنظيمي، حيث يعرفو كل 
باحث بأنو نقل الرسائل  كفقا دلا يراه متالئما مع تكوينو ك مرجعتيو، فلقد عرفو: ديفلور من 

جلماعة كبَتة العدد نسبيا كمصممة بشكل دقيق حبيث خالؿ القنوات الرمسية كغَت الرمسية 
 .   (1)يؤدم ىذا النقل إىل بناء معاف تؤثر يف أعضاء اجلماعة سواء بشكل فردم أك مجاعي

كتعرفو مٌت مؤدتن بانو "االتصاؿ الذم يتم بُت األفراد داخل أم مؤسسة كدراسة 
النظاـ ادلعموؿ بو داخل كل  العالقة اليت تنظم قيامهم باألعماؿ ادلنوطة هبم، من خالؿ

     .(2)مؤسسة"
 خصائص االتصال التنظيمي: 

االتصاؿ عملية ديناميكية: االتصاؿ عملية يتم فيها تبادؿ ادلعلومات، كاألفكار بُت  -1
 الناس.
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االتصاؿ عملية مستمرة: االتصاؿ حقيقة من حقائق الكوف ادلستمرة لألبد، فليس ذلا  -2
 اتصاؿ دائم مع أنفسنا كرلتمعنا . بداية أك هناية فنحن يف

 ،صاؿ يف خط كاحد كمن شخص آلخر فقطاالتصاؿ عملية دائرية: ال تسَت عملية االت -3
بل تسَت يف شكل دائرم فيو إرساؿ كاستقباؿ كأخذ كعطاء كتأثَت كتأثر يعتمد على 

 استجابات ادلرسل كادلستقبل.
 االتصالية بتغَت األزماف كاألكقات كاجلمهوراالتصاؿ عملية ال تعاد: تتغَت الرسالة  -4

ادلستقبل ككذلك معناىا ،فرسائل األمس ليست كرسائل اليـو أك الغد، فمن غَت احملتمل أف 
ينتج الناس رسائل متشاهبة، يف الشكل كادلعٌت عرب األزماف ادلختلفة ألف الكلمات يف تغَت 

 . (3)ككذلك ادلعاين ال بل احلياة كلها
إلغاء االتصاؿ: ليس من السهل إلغاء التأثَت الذم حصل من الرسالة االتصالية ال ؽلكن  -5

كأف كاف غَت مقصود كزلة اللساف أك خطأ يف ختيَت الزماف كادلكاف أك ادلوقف االجتماعي 
ففي ىذا احلاؿ نقوؿ "سبق السيف العدؿ" قد تتأسف للمستقبل أك تعتذر بإرساؿ رسالة 

 ف تسحب كالمك أك الرسالة االتصالية إذا مأمت توزيعها.معدلة أخرل كلكن من الصعب أ
االتصاؿ عملية معقدة: االتصاؿ عملية تفاعل اجتماعي حتدث يف أكقات كأماكن  -6

 كمستويات سلتلفة فهي عملية معقدة دلا حتتويو من أشكاؿ كعناصر كأنواع كشركط غلب
لعشرات من األمور غلب أخدىا ٕكاال سيفشل االتصاؿ ،فهناؾ ا ،اختيارىا بدقة عند االتصاؿ

 .   (4)يف احلسباف قبل القياـ باالتصاؿ
 مفهوم العالقات العامة وإدارة األزمات:

تعرؼ العالقات العامة بأهنا كظيفة اإلدارة اليت تساعد يف تأسيس خط اتصاؿ متبادؿ 
اعد كتفاىم مقبوؿ كتعاكف بُت ادلؤسسة كمجهورىا، كتتضمن إدارة ادلشكالت كالقضايا كتس

اإلدارة على التواصل كالتعاطي مع الرأم العاـ كتشدد على مسؤكلية اإلدارة يف خدمة اجملتمع 
 كمراعاة اىتمامو، كاحلفاظ على البقاء جنبا إىل جنب مع اإلدارة .

 إدارة العالقات العامة في الجامعات:
يعترب التعليم مبجملو رسالة مقدسة، هتدؼ إىل االرتقاء بادلستول الثقايف كالفكرم 
كاحلضارم لإلنساف كيعترب األداة الرئيسة يف التقدـ كصنع احلضارة البشرية، كىذا يلقي 
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مبسؤكليات كبَتة على عاتق القائمُت على التعليم، كيتطلب منهم بذؿ قصارل جهدىم من 
 .(5)أساسية يف اجملتمع، كالتعليم كغَتهره كجعلو قيمة جل نشأ

كمبا أف اإلدارة تعترب السبب الرئيس يف صلاح أك فشل أم كياف بشكل عاـ، فإهنا يف 
رلاؿ التعليم تكتسب أعلية خاصة، كتعترب العالقات العامة من أىم اإلدارات اليت توىل 

مشكالت أك أزمات حتل  اىتماما كبَتا يف إدارة التعليم، كوهنا من يكشف عن أية قضايا أك
 بالكياف اجلامعي أك أزمات حتل بالكياف التعليمي.

إف العالقات العامة باستطاعتها التغلب على اآلثار السلبية لألزمة ألهنا تسعى 
، كألهنا تتعامل وف استوعبت األزمة بكل متغَتاهتالتحقيق الرضا العاـ يف اجلامعة ألهنا قد تك

اعدة التسوية ادلرضية لكل األطراؼ، كألهنا تأخذ االعتبارات مع ادلشكالت كالقضايا كفق ق
اإلنسانية بعُت االعتبار عند غدارة األزمة كالتغلب على مشكالهتا، كإهنا دائما تسعى إىل 

 الوفاؽ )ادلسؤكلية االجتماعية(.
كما أف اىتزاز الصورة كالسمعة الذىنية حوؿ ادلؤسسة من أبرز اآلثار السلبية لألزمة، 

، كتصحيح من خالؿ القياـ يف محلة إعالمية ادلمكن تصحيح ىذه الصورة الذىنيةكمن 
األكضاع اخلاطئة اليت تسببت يف األزمة، كالسعي للحصوؿ على مساندة الرأم العاـ 

 للجامعة.
 خطة العالقات العامة قبل وقوع األزمة:

 .يقتضي التخطيط دلواجهة األزمة قبل كقوعها .1
 علن األزمة عن نفسها بوضوح ..عدـ االنتظار حىت ت2
 .غلب معاجلة ادلشكالت اليت تقضي إىل كقوع أزمة. 3
 .إعداد خطط طوارئ بديلة لضماف سَت العمل يف اجلامعة.4
 .اإلسهاـ يف عمليات التنبؤ قبل كقوع األزمة.5
 .كضع خطط كأساليب لتفادم كقوع األزمة.6
 .حتديد أساليب التعامل مع آثار األزمة.7

اىتماـ العالقات العامة بتطبيق خطتها ادلسبقة عند نشوب األزمة، كاستجابتها إف 
 .(6)السريعة كاحلامسة إلدارة األزمة من شأهنا أف تؤثر على أداء ادلؤسسة لفًتة طويلة
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 خطة العالقات العامة أثناء األزمة:
 .غلب حتديد أسباب األزمة.1
 ة كتوابع األزمة..حتديد النتائج احملتملة كالػتأثَتات القائم2
 .التنسيق بُت سلتلف كحدات اجلامعة.3
 .كمراقبة ردكد األفعاؿ ادلختلفة اليت تصدر سواء عن مجهور اجلامعة الداخلي كاخلارجي. 4
 .مراقبة سَت العمل يف اجلامعة.5
 .دعم التماسك الداخلي يف اجلامعة.6
 .حتديد خطورة كل عنصر من عناصر األزمة.7

معوقات تعرضت ذلا العالقات العامة عند إدارهتا لالزمة كمن أبرزىا كقد كاف ىناؾ 
عدـ كفاية ادليزانية، كعدـ جتاكب اإلدارة العليا مع متطلبات العالقات العامة، كنقص اجلهات 

 ادلعاكنة.
 خطة العالقات العامة بعد انتهاء األزمة:

 اجهتها. دراسة أسباب األزمة للكشف عن أكجو القصور يف توقعها أك مو .1
 .كضع برامج لتحسُت الصورة الذىنية للجامعة. 2
 .إعادة تأىيل العاملُت يف اجلامعة نفسيا. 3
 .إزالة أثار األزمة بالنسبة للجمهور اخلارجي .4
 .االتصاؿ مبن تتضرركا يف األزمة كتقدمي ادلساعدة ذلم.5

 دارة االزمة:إ
النظاـ السياسي كاالجتماعي القائم  دتثل األزمة اهنيارا " للهياكل ادلألوفة اليت دتنح

 ،كغَت متوقع ،شرعيتو، كهتدد القيم اجلوىرية اليت يرتكز عليها، كوهنا موقفان غَت اعتيادم
شديد اخلطورة كالسرعة ذك إحداث متالحقة، يهدد قدرة الفرد أك ادلنظمة أك اجملتمع على ك 

 البقاء. 
بيئية مولدة لألزمات كؼلرج عن  عرفت مٌت شريف األزمة بأهنا موقف ينتج عن تغَتات

إطار العمل ادلعتاد كيتضمن قدرا من اخلطورة كالتهديد كضيق الوقت كادلفاجأة إف مل يكن يف 
 احلدكث فهو يف التوقيت، كيتطلب استخداـ أساليب إدارية مبتكرة كسرعة كدقو من رد الفعل
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 .(7)كيفرز آثارا مستقبلية حتمل يف طياهتا فرصا للتحسُت كالتعلم
ىل معياريُت لتحديد نوع األزمة علا:  قابلية التنبؤ باألزمة كإمكانية إكقد أستند البحث 

( لألزمات يف أظلوذج مصفوفة األزمة Gundel, 2005التأثَت فيها كعلى كفق تصنيف )
ذات األنواع األربعة من األزمات كىي: )األزمات التقليدية كاألزمات غَت ادلتوقعة كاألزمات 

 .(8)كاألزمات األساسية(العنيفة 
يرتبط مصطلح األزمة تارؼليان بالطب، لكوهنا حلظة حتوؿ مصَتية بُت احلياة كادلوت، 

يؤثر يف رلرل األحداث، كيكوف عنصر  حتمل تغيَتان جوىريان كمفاجئان كتستدعي قراران حامسان 
مة قلبية، يف حُت يف فاعلية القرار. لذا تسبب األمراض اليت تؤثر يف القلب أز  الوقت أساسيان 

 ال يطلق مصطلح أزمة على أمراض اشد خطورة.
ىي اللحظة الفاصلة كاحلرجة بُت السلم كاحلرب عند تأـز  كعسكريان  كاألزمة سياسيان  

العالقات بُت الدكؿ. إذ تنشأ األزمة يف ظل حالة من التوتر كضعف الثقة كعدـ االستقرار، 
 ي اليت تنسحب إىل نزاعات يف احلاضر كزرعان كتًتاكم كتستمد أسباهبا من صراعات ادلاض

لبذكر االنتقاـ يف ادلستقبل بعد أف تنحل كتستبدؿ بعد انتهاء األزمة، التحالفات القدؽلة 
 بأخرل جديدة قائمة على كيفية التعامل قبل كأثناء األزمة .

و أك كاألزمة إداريان ىي:  موقف يواجو متخذ القرار يفقد فيو القدرة على السيطرة علي
كتغذم  ،(9)على اجتاىاتو ادلستقبلية، تتالحق فيو األحداث كتتشابك األسباب بالنتائج

يهدد أعماؿ كمسعة كصورة كعالقات ادلنظمة  " أهنا موقف غَت اعتيادم جدان . بعضها اآلخر
  .(10)"كيضر جبمهورىا

كالسرعة ذك كغَت متوقعا" شديد اخلطورة  "غَت اعتياديا كىكذا دتثل األزمة موقفا
أحداث متالحقة، تتداعى فيو النتائج كختتلط أسباهبا، يهدد قدرة الفرد أك ادلنظمة أك اجملتمع 
على البقاء. كدتثل زلنة ككقتا" عصيبا" لصعوبة اختاذ قرار غَت مألوؼ يف ظل حالة من غياب 

 ادلعلومات كعدـ التأكد كادلستقبل الغامض.
 تعريف إدارة األزمات:

األزمات على ختفيض اآلثار السلبية، ادلرتبطة باألزمة، كحتديد مصادر ترتكز إدارة 
ادلخاطر كالتهديدات، كإزالة مسبباهتا أك تقليل اخلسائر البشرية كادلادية كادلعنوية الناجتة عنها، 
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كىذا يتطلب استخداـ نظم لإلنذار ادلبكر على درجة عالية من احلساسية اللتقاط كافة 
 يقية ككضع خطط مسبقة لالستعداد كالوقاية من األزمات احملتملة .إشارات اإلنذار احلق

 وىناك عدة تعريفات إلدارة األزمات منها:
( إدارة األزمات بأهنا: كافة الوسائل كاإلجراءات ـ1997عرؼ غريب عبد احلميد ) -

كقوعها كاألنشطة اليت تنفذىا ادلنظمة بصفة مستمرة يف مراحل ما قبل األزمة كإثنائها كبعد 
 كاليت هتدؼ من خالذلا إىل حتقيق ما يلى:

 منع كقوع األزمة كلما أمكن .• 
 مواجهة األزمة بكفاءة كفعالية .• 
 تقليل اخلسائر يف األركاح كادلمتلكات إىل أقل حد شلكن .• 
 ختفيض اآلثار السلبية على البيئة احمليطة .• 
 لعاملُت كاجلمهور .إزالة اآلثار السلبية اليت ختلفها األزمة لدل ا• 
حتليل األزمة كاالستفادة منها يف منع كقوع األزمات ادلشاهبة أك حتسُت كتطوير قدرات • 

 ادلنظمة كأدائها فور مواجهة تلك األزمات.
 :أسباب األزمات

تساىم ادلعرفة بأسباب األزمة يف حتقيق استجابة صحيحة تتجلى يف اختاذ قرار فاعل 
 : (11)نتج عنها أعلهاكسريع، كلكل أزمة أسباب ت

سوء الفهم: خطأ يف استقباؿ كفهم ادلعلومات ادلتوافرة عن األزمة نتيجة قلتها أك  - أ
 تداخلها.

سوء التقدير: أما بالشك يف ادلعلومات أك إعطاء قيمة للمعلومات مبالغ فيها، نتيجة  - ب
 الثقة الزائدة بالنفس.

االستبداد اإلدارم، أك عدـ كجود أنظمة للعمليات سوء اإلدارة: بسبب العشوائية أك  - ج
 اإلدارية.

تعارض ادلصاحل كاألىداؼ: الختالؼ شخصية أك اىتمامات أك ميوؿ أطراؼ الصراع،  - د
 كمن مث أىدافهم ككسائل حتقيقها.

 راؼ األزمة على التعامل معها، لغياب التدريبػػػػطاء البشرية: ضعف قدرة كرغبة أطػػػاألخ - ق
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 ة اخلربة أك اطلفاض الدافعية .أك قل
الشائعات: استخداـ ادلعلومات الكاذبة كادلضللة كيف توقيت كمناخ من التوتر كالقلق  -ك

 يؤدم إىل األزمة، بسبب انعداـ احلقائق لدل اجلمهور أك ختبط ادلسؤكلُت.
 اليائس: اإلحباط أك عدـ القدرة أك فقداف األمل يف حل ادلشكالت كالذم يعزل إىل -ز

 القمع اإلدارم أك التدىور يف األنظمة اإلدارية .
 أىداف إدارة األزمات:

 تتمثل أىداؼ إدارة األزمات فيما يلى :
 كضع قائمة بالتهديدات كادلخاطر احملتملة ككضع أكلويات ذلا حسب أعليتها . -1
جتنب ادلفاجأة ادلصاحبة حلدكث سلاطر أك أزمات عن طريق ادلتابعة ادلستمرة كالدقيقة  -2

دلصادر التهديد كادلخاطر احملتملة كاكتشاؼ إشارات اإلنذار ادلبكر كضماف توصيلها دلتخذ 
 القرار يف الوقت ادلناسب الختاذ إجراءات مضادة 

ت الوقائية الالزمة حملاكلة منع كضع خطط الطوارئ كنظم االنذار ادلبكر كاإلجراءا -3
حدكث األزمات كحتديد خطة االتصاالت مع األطراؼ ادلعنية كأساليب استعادة النشاط 
كالعودة لألكضاع الطبيعية كأساليب التعلم كحتليل نواحي القوة كالضعف يف عملية ادلنع 

 كادلواجهة لتقومي أداء األجهزة ادلختلفة .
للمواجهة عن طريق تقليل الوقت الالـز الختاذ قرار ادلنع/  حسن استغالؿ الوقت ادلتاح -4

 ادلواجهة .
زلاكلة القضاء على قدر كبَت من التخبط كالعشوائية كانفعاؿ اللحظة اليت عادة ما  -5

 يصاحب األزمات .
 االستغالؿ الكفء للموارد ادلتاحة كضماف سرعة توجيهها للتعامل مع األزمة . -6
ل مع األزمة بأسلوب ادلبادرة كليس برد الفعل كاحملافظة على صورة القدرة على التعام -7

 ادلنظمة أماـ األطراؼ ادلعنية كاجملتمع .
 حسن معاملة الضحايا كعائالهتم كرفع الركح ادلعنوية للمتضررين . -8
 استخالص الدركس ادلستفادة من األزمات السابقة كحتسُت طرؽ مواجهتها مستقبال. -9

  الفرص اليت قد تطرحها األزمة .اقتناص  -10
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 إدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي:
تعد مؤسسات التعليم العايل ادلتمثلة باجلامعات مؤسسات اجتماعية الشك، اذ  

،كما تظفر العالقات االجتماعية تؤطر عملها منظومة من -أية جامعة  -تسود اجلامعة 
 Hierarchical". "meighan & Blatchتراتييب"اجلامعة ببنية اجتماعية ذات طابع 

ford,2004 "  كما تعمل اجلامعة على اعادة انتاج النظاـ القيمي السائد يف اجملتمع، اذ ىي
لذا فإهنا تعمل على احلفاظ على  بطبيعتها األكادؽلية على عالقة مبؤسسات اجتماعية أخرل،

ها بعضا، ففي اجلامعات كحدىا يربط كتربط انظمة عديدة ببعض القيم االجتماعية السائدة،
ليعرب اجلميع  كيربط ىذا األخَت بالنظاـ االجتماعي، النظاـ التعليمي بالنظاـ االقتصادم،

 هناية األمر عن مزيج يعكس ثقافة ما كغلسدىا.
ىل إكينتج عن ىذه الطبيعة االجتماعية للجامعة مجلة من القيم كالسلوكيات قد تقود 

ازمات، فعالقات الصراع كالتنافس حتفل هبا الكثَت من اجلامعات، انبثاؽ سلاطر كتولد 
كالعنف الطاليب بات ظاىرة يهدد اجلسد اجلامعي، أمر الشك بأنو سينحدر  بسمعة اجلامعة 

مر أاألكادؽلية ،كالنظر اىل العاملُت يف اجلامعة من اكادؽليُت كاداريُت على أهنم ارقاـ فحسب 
 يات فيها . ينضوم على نكراف جودة العمل

كيف ما يأيت عرض ألىم ادلخاطر اليت ؽلكن اف تعًتض اجلامعات كحتد من حتقيقها 
 : أىدافها ادلنشودة

  :"Financingخطر التمويل " -1
حترص اجلامعات بصورة مستمرة على التوسع يف قبوؿ اكرب عدد من الطالب مع  

 ادللحة تصطدـ بإشكالية التمويل،غَت اف ىذه الرغبة  حتقيق سلرجات تعلمية عالية اجلودة،
بل األصل اف ترافق اجلوانب  الف التوسع ينبغي اف ال يقتصر على جوانب كمية حسب،

الكمية جوانب نوعية تعود على اجلامعة بسمعة افضل ،لذا فإف القائمُت على الشأف اجلامعي 
شكالية التمويل يف ينبغي اف تكوف لديهم رقابة تنبؤيو مؤىلة يراقبوف من خالذلا باستمرار ا

اجلامعة ،حىت ال تقع اجلامعة يف ازمة دتويلية تؤثر يف مدخالهتا كعملياهتا كسلرجاهتا كاألصل 
          يف جهاز الرقابة ىذا اف يعمل جاىدان على ابتكار مصادر دتويل جديدة بأقل 

 وارد ادلتاحةػػػػػػػػػدلكأف يفكر يف األسس العلمية كاإلدارية الصحيحة الستغالؿ ا ،(12)تكلفة شلكنة
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 للجامعة افضل استغالؿ يؤدم يف النهاية اىل ختفيض التكلفة ادلتزايدة للمدخالت.
 األستاذ الجامعي وأخالقيات المهنة : -2

درجت ادلؤسسات كادلنظمات على تباين اعماذلا كتنوع مهماهتا على كضع دستور  
بو كأساس لسلوكهم ادلهٍت أخالقي يعمد اليو العاملوف يف ىذه ادلؤسسات كيلتزموف 

. كيصدؽ ما قيل على اجلامعات ،فثمة معايَت تشكل رلتمعة ما ؽلكن تسميتو ادلستحب
 نكراهنا اىل كضع اجلامعة يف مجلة سلاطر كازمات، بأخالقيات االستاذ اجلامعي اليت يؤدم

 .(13)ىم ىذه األخالقياتأك 
كتوخي العدالة يف التدريس  التجرد كالنزاىة: كالتجرد يعٍت التحرر من اذلول كادليل ادلغرض،-أ

كيف التعامل مع الطلبة دكف تفرقة اك دتييز على اسس دينية اك طائفية اك عشائرية اك طبقية اك 
كتعٍت يف مدلوذلا  كتتضمن النزاىة السلوؾ الرفيع البعيد عن الشهوات ادلادية اك احلسية،فئوية، 

 عدـ االصلراؼ كراء ام نزعة تفقد األستاذ اجلامعي مسعتو اك شرفو اك كزنو االجتماعي
تتمثل ادلهمة الكربل لألستاذ اجلامعي يف صنع باحثُت علميُت جادين  التوجيو العلمي: -ب

ينبغي اف تقتصر مهمة التدريس اجلامعي على تكرار ما ىو كارد يف الكتب  كال كمبدعُت،
 فاألستاذ اجلامعي ليس رلرد قارئ ماىر. كاجملالت العلمية كادلعرفية ادلتخصصة،

كادائو  الدقة كاألمانة: كتظهر دقة األستاذ اجلامعي كامانتو بأصالة ادلعلومات الدقيقة، -ج
ادلهٍت، كيف الوقت نفسو يكوف أمينا مع ذاتو كمع اآلخرين الواجبات على ضلو يقبلو ضمَته 

 من زمالء كطالب.
اإلحساس الوجداين جتاه اجلمهور الطاليب: األستاذ اجلامعي ذك اخللق الرفيع ينهج سلوكا  -د

كغلعل من نفسو قدكة حسنة  ثابتا كمتطورا مع مجهور الطالب، فينظر اليهم باعتزاز كشرؼ،
 كالوجداين معهم.لو بتعاملو العقالين 

معاجلة السلوؾ الشاذ: كيقصد بالسلوؾ الشاذ ىنا تكرار الغياب كجتنب القياـ  -ىػ
بالواجبات العلمية ،كالرغبة يف الرسوب، كاألستاذ اجلامعي ادللتـز يرصد الطالب ذكم السلوؾ 

فداحة الشاذ كيستدعيهم اىل مكتبو كيقيم معهم حواران دؽلقراطيان دافئان يقنعهم من خاللو ب
 خطر ما يقوموف بو.

 عػ" يضUniversity Cultureامعة" ػػػػػالقيات عن ثقافة اجلػػػػػػػػػاب ىذه األخػػػػاف غي  
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قد يكوف بعضها داخليان كقد ؽلتد البعض اآلخر  اجلامعة اماـ الكثَت من ادلخاطر كاألزمات،
 ليصبح ذا مستول خارجي يضعف مسعة اجلامعة أك يضر مبخرجاهتا.

 بحث العلمي:ال -3
يعد البحث العلمي ركيزة ىامة يف مسَتة تطور اجلامعة كظلوىا ،كلعل البحث العلمي 
ىو القناة احلقيقية اليت تربط اجلامعة باجملتمع ،فكل رلتمع حباجة اىل حبوث علمية تستند اىل 
معلومات سليمة حلل ادلشكالت كلتحسُت ظركؼ احلياة كالختاذ القرار السليم. غَت اف 

 حث العلمي يصبح خطران حقيقيان يتهدد اجلامعة مىت ما استخدـ استخدامان خاطئان،الب
كبالسرقات  كتتجلى االستخدامات اخلاطئة يف البحث العلمي بعدـ حترم الدقة كادلوضوعية،

كالسطو على جهود اآلخرين دكف توخي األمانة العلمية كالتوثيق .عدا ذلك، فاف البحث 
كبَت بإشكالية التمويل، اذ ال ؽلكن تصور حبث علمي جاد دكف توفَت العلمي مرتبط اىل حد  

 دعائم مالية كموارد ترفده لتجعلو ذا جدكل كفائدة .
 الفراغ و القلق االستراتيجيان: -4

، كاعية يقصد بالفراغ االسًتاتيجي اف تعيش اجلامعة يف حالة من التشتت دكف قرارات
ستغالؿ الفرص ادلتاحة اك التكيف مع الظركؼ احمليطة،  اك قدرة على التغيَت مبا يتالءـ مع ا

كما يشَت ىذا ادلصطلح اىل ندرة ادلبادرات الفردية كاجلماعية كغياب احلماسة يف التميز 
كالوصوؿ اىل اجلودة ادلطلوبة. أما القلق االسًتاتيجي فهو معٍت بتنافس االدارات أك األقساـ 

ها، كما يشَت اىل عشوائية القرارات كالتصرفات، أك ظهور الصراعات بدالن من التعاكف بين
 .(14)كعدـ القدرة أك الرغبة يف االستجابة للتغيَت

إف خطر الفراغ ك القلق االسًتاتيجيُت يعود على اجلامعة بآثار سلبية دتامان، إذ يعٍت 
شيوعو يف جامعة ما انغالؽ اجلامعة كرفضها رياح التغيَت، كاحليلولة دكف الوصوؿ اىل 

ىداؼ ادلرجوهة منها كمؤسسة أكادؽلية اجتماعية، كما يعٍت ىذا اخلطر تبٍت األفراد يف األ
 اجلامعة ألساليب غَت الئقة يف حل الصراع .

 التعصب الطالبي والعنف في الجامعات: -5
( يف اصلها اىل انعداـ احلوار العقالين بُت prejudiceتشَت ظاىرة التعصب )

كيقود غياب احلوار العقالين بُت طالب اجلامعة اىل حالة من األفراد ذكم االختالفات 
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االنغالؽ على الذات كالتعصب األعمى، كرفض بعضهم البعض اآلخر، كىذا مرتكز رئيس 
 من مرتكزات العنف اجلامعي .

 نيالثا مبحثال
 الجانب العملي للبحث

يتمثل اجلانب العملي للبحث يف تطبيق الدراسة على مدراء االدارات كادلكاتب 
رؤساء األقساـ كالوحدات االدارية بادلؤسسات االعالمية  مبدينة بنغازم كالبالغ عددىم 

 " مفردة كتناكؿ ىذا اجلانب اإلجابة على التساؤالت البحثية  كىو على النحو التايل:   40"
:عينة البحث: توزيع خصائص أوالً   

  .( توزيع المبحوثين حسب النوع1الجدول )

( توزيع مفردات البحث بناء 1يتضح يف البيانات الواردة يف اجلدكؿ السابق رقم )
( %(85.0بلغتعلى خاصية النوع حيث تشَت إىل نسبة الذكور ىي األعلى، كذلك بنسبة 

( من 15.0) ( مفردة كجاءت نسبة اإلناث مبقدار بلغ40من إمجايل عدد العينة البالغ )
كىذه النسب تدؿ على أف أكثر عدد رؤساء األقساـ العلمية  ،أمجايل عدد العينة الكلي

باجلامعة من  الذكور، كىذا رمبا يرجع إيل طبيعة العمل يف الساعات غَت الرمسية كالتوقيت غَت 
 ادلناسب بالنسبة لألنثى .

  .توزيع المبحوثين حسب العمر (2الجدول )

 النوع التكرار النسبة
 ذكر 34 85.0
 أنثى 6 15.0

 المجموع 40 100.0

 العمر التكرار النسبة
 سنة 40 اىل 30 من 30 75.0
 سنة 50 اىل 40 من 8 20.0
 اىل اكثر 50 من 2 5.0

 المجموع 40 100.0
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 ( توزيع مفردات البحث، كفقان 2يتضح لنا يف البيانات الواردة يف اجلدكؿ السابق رقم )
سنة ىي  40 إىل 30خلاصية العمر حيث تشَت النتائج إىل أف الفئة العمرية الواقعة ما بُت 

%( مث 75.0الفئة العمرية األعلى يف تويل ادارة االزمات داخل اجلامعة بنسبة بلغت )
%( إىل 20.0سنو كذلك بنسبة مقدارىا ) 50 إىل 40جاءت الفئة العمرية الواقعة ما بُت 

أف كاقع االزمات  ىكىذه تدؿ عل ،%(5.0) سنو بلغت 60 إىل 50ن أف نسبة العمر م
باجلامعة تتطلب من كجود ذكم اخلربة كذلك باإلشارة إىل العمر حيث تشَت النتائج باف الفئة 
العمرية األكثر لتويل ادارة االزمات ىي اليت جتمع بُت الطموح كالنشاط كسرعة التصرؼ يف 

 احلاالت الطارئة .
  .توزيع المبحوثين حسب المستوى التعليمي( 3الجدول )

توزيع مفردات البحث، بناءن على  ( إىل3تشَت النتائج الواردة يف اجلدكؿ السابق رقم )
خاصية ادلستوم التعليمي، حيث أفادت النتائج بأف أكثر الذين يتولوف مهمة إدارة األزمات 

%( كيليها يأيت 75.0ىم من أصحاب مستوم التعليم العايل كاخلرجُت كذلك بنسبة )
دارة %( كىذه النتائج تدؿ على أف ىناؾ من يتوىل إ25.0مستوم ادلاجستَت بنسبة )

األزمات باجلامعة كبدرجة علمية يساعد ذلك على حل االزمات بشكل اقرب للعملي 
 كالعلمي كىذا ما يسعى  البحث لتحقيقو . 

( توزيع مفردات الدراسة حسب الكليات 4تبُت البيانات الواردة يف اجلدكؿ رقم )
%(  25) سبة ىيادلتمثلة يف األقساـ العلمية باجلامعة، حيث دلت النتائج على أف أكثر ن

كىذا يدؿ على أف  ،%(12.5لإلدارة العامة كاألقساـ العلمية باجلامعة بلغت نسبتها )
 تقسيم االدارات يف الكليات متساكم من حيث العدد ، كلكن ال يعٍت أف االداء كاحد .

 

 المستوى العلمي التكرار النسبة
 التعليم اجلامعي 30 75.0
 ماجستَت 10 25.0

 المجموع 40 100.0
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  .( توزيع المبحوثين حسب الكلية4الجدول )

 
 الدور الذي تقوم بو ( توزيع المبحوثين حسب5الجدول )

 لجنة ادارة األزمات بالجامعة
 درجة الدور

 المحاور
 دور ضعيف دور متوسط دور أكبر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 0 0 %50 20 %50 20 حبث مجيع أطراؼ االزمة

 %5 2 %65 26 %30 12 كضع خطوات معينة للتغلب على االزمة
 %10 4 %40 16 %50 20 كضع خطة بأساس علمي
 %5 2 %40 16 %55 22 كضع خطة بأساس اتصايل

 %10 4 %25 10 %65 26 كضع خطة بأساس علمي اتصايل
 %10 4 %45 18 %45 18 توجد خطط لالزمات ك ادلعاجلة كقتية ال

 %10 4 %50 20 %40 16 زلاكلة كضع اسًتاتيجية فورية

%( 65( كفق البحث أف أعلى نسبة كانت )5تبُت البيانات الواردة يف اجلدكؿ السابق رقم )
كضع خطة لدكر متوسط، يف كضع خطوات معينة للتغلب على االزمة يف اجلامعة كدكر أكرب 

كتليها دكر أكرب لبحث مجيع أطراؼ  بأساس علمي اتصايل للتغلب على األزمات باجلامعة،
%(، ك اليت دتثل كضع خطة بأساس علمي 50%( كمن مث جاءت نسبة )55االزمة بنسبة )

 الكلية التكرار النسبة
 داباآل 5 12.5
 قتصاداال 5 12.5
 ندسةاذل 5 12.5
 طبال 5 12.5
 علـوال 5 12.5
 احلقوؽ 5 12.5
 االدارة العامة 10 25

 المجموع 40 100.0
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يف الدكر األكرب زلاكلة كضع اسًتاتيجية فورية بالدكر ادلتوسط، كيف ادلرتبة الرابعة جاءت 
األكسط كاليت دتثل ال توجد خطط لالزمات كادلعاجلة كقتية يف الدكر األكرب ك  %(45نسبة )

 بعدىا تأيت باقي النسب األخرل .ك 
كىذا يدؿ على أف ىناؾ اىتماـ بوضع خطة عمل لألزمات اليت تواجو اجلامعة، 
كلكن ىذه اخلطط حبسب أعلية األزمة كذلك من خالؿ مقارنتها بالنسب األخرل كقرهبا مع 
بعض يف النسب، كما يتضح من خالؿ اجابات ادلبحوثُت على مفردة ال توجد خطط 

كىذا األمر يبُت اف االدارة االتصالية باجلامعة تتجهز لألزمات كادلعاجلة الفورية بنسبة كبَتة 
 مبجرد حدكث األزمة ال قبلها . 

من يتولى االتصال بوسائل االعالم توزيع المبحوثين حسب (6الجدول )  
 في حالة حدوث األزمات في الجامعة

 درجة الدور
 المحاور

 دور ضعيف دور متوسط دور أكبر
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %5 2 %35 14 %60 24 العالقات العامة
 0 0 %25 10 %75 30 جلنة االزمة

 %5 2 %25 10 %70 28 رئيس كحدة العالقات العامة
 %5 2 %20 8 %75 30 الناطق الرمسي للجامعة

 %5 2 %30 12 %65 26 احملاكلة بعدـ اعالـ كسائل االعالـ
 %5 2 %20 8 %75 30 انتهاؤىاال يتم اخبارىا باألزمة حىت 

(، توزيع عينة البحث حسب من يتوىل االتصاؿ بوسائل 6اتضح لنا يف اجلدكؿ السابق رقم )
االعالـ يف حالة حدكث األزمات يف اجلامعة حيث أفادت النتائج بأف أكثر نسبة بلغت 

يتم اخبارىا  %( ك ادلتمثلة يف جلنة األزمة كالناطق الرمسي باسم اجلامعة، ككذلك ال75.0)
 باألزمة حىت انتهائها ، كىذا الشي يدؿ على كقتية االختيار .

%( ادلتمثلة يف رئيس كحدة العالقات العامة يف فئة الدكر األكرب  70كجاءت نسبة ) 
%( كادلتمثلة يف احملاكلة بعدـ اعالـ كسائل االعالـ 65كبعدىا يف ادلرتبة الثالثة جاءت نسبة )

 كذلك .  يف فئة الدكر األكرب
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على أف االختيار يف التنسيق مع كسائل االعالـ ىذه النتائج تدؿ على أف الواردة ك 
 كقيت أك ال يتم اعالمها لغرض اخلصوصية ادلًتتبة عليها األزمة كزلاكلة احتوائها قبل تفاقمها.   

 ( توزيع المبحوثين حسب المبادرة للمساعدة الحتواء االزمات7الجدول )
    .االتصال أم من الجامعةمن قبل ادارة 

 درجة المبادرة
 المحاور

 ال مبادرات مبادرة متوسطة مبادرة فاعلية
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 0 0 %5 2 %95 38 مبادرة االدارة االتصالية
 %15 6 %50 20 % 35 14 مبادرة اجلامعة

 %40 16 %40 16 %20 8 مكتب التخطيط

(، توزيع عينة البحث حسب 7البيانات الواردة يف اجلدكؿ السابق رقم )تكشف 
حيث أفادت  ،ادلبادرة، للمساعدة يف احتواء األزمات من قبل ادارة االتصاؿ أـ من اجلامعة

%( دتثل مببادرة ادارة العالقات العامة كتليها مبادرة اجلامعة اليت 95النتائج باف أكثر نسبة )
كمن مث جاء مكتب التخطيط بنسبة مقدارىا  ،%( بدرجة فاعلية متوسطة50بلغت نسبتها )

%( بدرجة فاعلية متوسطة كىذه النتائج تدؿ على أف مبادرة اإلدارة االتصالية ىي 40)
األكثر فاعلية كىذا يرجع إىل أف لالتصاالت االدارية دكر كبَت يف الشعور باألزمات كادلبادرة 

 يف اخبار إدارات اجلامعة حملاكلة االحتواء . 
 ( توزيع المبحوثين حسب احتفاظ الجامعة بملف كامل 8الجدول )

 .عن سير أحداث األزمات من بدايتها إلى نهايتها
 درجة االحتفاظ 

 المحاور
 ليس ىناك احتفاظ تحتفظ الى حد ما االحتفاظ بشكل كبير

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
%75 30 ال حتتفظ هبا  10 25%  0 0 

%80 32 غالبا حتتفظ بكافة ادللفات  8 20%  0 0 
%80 32 حتتفظ بادلستندات ادلهمة فقط  4 10%  4 10%  

%70 28 حتتفظ هبا حسب االزمة  10 25%  2 5%  
%85 34 حتتفظ باألزمات ادلتوقع عودهتا فقط  4 10 %  2 5%  

 (، توزيع عينة البحث حسب8دكؿ السابق رقم )ػيتضح لنا من البيانات الواردة يف اجل
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احتفاظ اجلامعة مبلف كامل عن سَت أحداث األزمات، من بدايتها إىل هنايتها حيث أفادت 
النتائج بأف االحتفاظ هبا بشكل كبَت يف فئة حتتفظ مبستندات اخلاصة باألزمات ادلتوقع 

كتليها حتتفظ بادلستندات ادلهمة فقط كغالبا حتتفظ بكافة  ،%(85بنسبة )عودهتا فقط 
كتليها جاء حتتفظ هبا  ،%(75مث جاء ال حتتفظ هبا بنسبة ) ،%(80ادللفات بنسبة )

كىذا يدؿ على أف اجلامعة حتتفظ غالبا مبلفات  ،%(70حسب االزمة بنسبة مقدارىا )
األزمات ادلتوقع حدكثها من جديد، كىذا إغلايب كونو يساعد يف احتواء األزمات بشكل 

 أفضل كسريع. 
 اختصاصات( توزيع المبحوثين حسب 9الجدول )
 .األزمات بالجامعة لجنة  أعضاء 

 عالقة االختصاص
 المحاور

 عالقة ضعيفة عالقة متوسطة عالقة قوية
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %10 4 %20 8 %70 28 إعالـ
 %5 2 %15 6 %80 32 إدارة ك إعالـ

 0 0 %30 12 %70 28 من ختصصات سلتلفة
 %15 6 %15 6 %70 28 بذاهتا لتتوىل اللجنةتعُت شخصية 

اإلعتقاد بوجود جلنة دائمة من كافة 
 %5 2 %20 8 %75 30 االختصاصات لالزمات

 %5 2 %45 18 %50 20 قسم العالقات العامة كالتخطيط
 %10 4 %15 6 %75 30 ال يوجد جاىزية معينة أك ختصص معُت

توزيع عينة الدراسة حسب اختصاصات  (،9تبُت لنا البيانات الواردة يف اجلدكؿ )
أعضاء جلنة األزمات باجلامعة، حيث أفادت النتائج الواردة بأف االدارة كاإلعالـ يف فئة 

كتلتها اإلعتقاد بوجود جلنة دائمة من كافة االختصاصات  ،%(80العالقة القوية بنسبة )
ىزية معينة اك ختصص ال يوجد جا كيف ادلرتبة الثالثة جاءت فئة ،%(75لالزمات بنسبة )

كتليها جاءت فئة قسم العالقات العامة كالتخطيط بنسبة  ،%(75معُت بنسبة مقدارىا )
كىذه النتائج تدؿ على أف مؤشر جيد الحتواء االزمات باجلامعة باعتقاد  ،%(50مقدارىا )

 .  عينة الدراسة أف اإلعالـ ك االدارة علا اللذاف لديهما حرية اختاذ اقرارات باألزمات



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقسه ملؤمتر العلني األول ا  

 

    155    
 

 وسائل االتصال( توزيع المبحوثين حسب 10الجدول )
 .في حل األزمات التي تستعملها الجامعة

 فاعلية االتصال
 المحاور

 ال مساىمة مساىمة الى حد ما مساىمة عالية
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

%80 32 اتصاؿ شخصي  8 20%  0 0 
%75 30 الرسائل الرمسية  8 20%  2 5%  

%75 30 اإلنًتنت  8 20%  2 5%  
%85 34 االجتماعات  4 10%  2 5%  

%70 28 كسائل اإلعالـ  12 30%  0 0 
%60 14 ادلؤدترات الصحفية  16 40%  0 0 

%75 30 مجيع الوسائل السابقة  8 20%  2 5%  

، توزيع مفردات عينة البحث (10تكشف لنا البيانات الواردة يف اجلدكؿ السابق )
حيث أفادت النتائج بأف  ،االتصاؿ اليت تستعملها اجلامعة يف حل االزمات حسب كسائل

كتليها جاءت االتصاؿ الشخصي   ،%(85أكثر مساعلة يف عمل االجتماعات بنسبة )
كيف ادلرتبة الثالثة جاءت فئة الرسائل الرمسية  كمجيع انواع االتصاالت بنسبة  ،%(80بنسبة )

كىذه النتائج تدؿ على أف إدارة اجلامعة لديها الثقة يف االدارة االتصالية،  ،%(70مقدارىا )
يف إحتواء األزمات كإختاذ فئة االجتماعات كاالتصاالت الشخصية ك الرمسية دليل على 

 ذلك. 
 نتائج الدراسة :

توصل البحث إىل رلموعة من النتائج بناءن على حتليل البيانات بعد إجراء الدراسة 
 ية جملتمع البحث ك النتائج ىي:ادليدان
 : النتائج المتعلقة بتوصيف مفردات مجتمع الدراسة :أوالً 
( من %85.0تشَت نتائج البحث إىل نسبة الذكور ىي األعلى كذلك بنسبة بلغت ) -1

 ( من أمجايل15.0) ( مفردة كجاءت نسبة اإلناث مبقدار بلغ40عدد العينة البالغ ) أمجايل
أف عدد رؤساء األقساـ العلمية باجلامعة من   ىكىذه النسب تدؿ عل ،عدد العينة الكلي
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الذكور كىذا رمبا يرجع إيل طبيعة العمل يف االزمات كما يًتتب عليو من التواجد ساعات غَت 
 رمسية كتوقيت غَت مناسب بالنسبة لألنثى. 

سنة ىي الفئة  40 إىل 30أشارت النتائج بالبحث  إىل أف الفئة العمرية الواقعة ما بُت  -2
مث جاءت  ،%(75.0العمرية األعلى يف تويل ادارة االزمات داخل اجلامعة بنسبة بلغت )

أف  إال ،%(20.0سنو كذلك بنسبة مقدارىا ) 50 إىل 40الفئة العمرية الواقعة ما بُت 
كىذه تدؿ علي أف كاقع االزمات  ،%(5.0) سنو بلغت 60  إىل 50نسبة العمر من 

لب من كجود ذكم اخلربة كذلك باإلشارة إىل العمر حيث تشَت النتائج باف الفئة باجلامعة تتط
العمرية األكثر لتويل ادارة االزمات ىي اليت جتمع بُت الطموح كالنشاط كسرعة التصرؼ يف 

 احلاالت الطارئة .
أفادت النتائج بأف أكثر الذين يتولوف مهمة ادارة االزمات ىم من أصحاب ادلستوم  -3

كيليها يأيت مستوم ادلاجستَت بنسبة  ،%(75.0ليم العايل كاخلرجُت كذلك بنسبة )التع
كىذه النتائج تدؿ علي أف ىناؾ من يتوىل ادارة االزمات باجلامعة كبدرجة  ،%(25.0)

علمية يساعد ذلك على حل االزمات بشكل اقرب للعملي كالعلمي كىذا ما يسعي  البحث 
 .لتحقيقو 

العلـو  كاليت  أف أكثر األقساـ العلمية باجلامعة ىي كلية اآلداب ككليةدلت النتائج على  -4
اليت بلغت نسبتها مبقدار كتلتها كلية االقتصاد كالعلـو السياسية  ،(%25بلغت نسبتها )

كمن بعدىا   ،%(12.5كمن مث جاءت كلية اذلندسة ككلية احلقوؽ بنسبة ) ،%(17.5)
ي أف أكثر األقساـ العلمية يف العلـو اإلنسانية كىذا يدؿ عل ،%(7.5كلية الطب بنسبة )

 بكلية اآلداب كىذا يرجع لكثرة التخصصات .  
 : النتائج األولية للدراسة :ثانياً 

%( لدكر متوسط يف كضع خطوات 65أكضحت نتائج الدراسة أف أعلى نسبة كانت ) -1
اتصايل للتغلب  معينة للتغلب على االزمة يف اجلامعة كدكر أكرب كضع خطة بأساس علمي

كمن مث  ،%(55كتليها دكر أكرب لبحث مجيع اطراؼ األزمة بنسبة ) على االزمات باجلامعة،
%( كاليت دتثل كضع خطة بأساس علمي يف الدكر األكرب زلاكلة كضع 50جاءت نسبة )

 دػػ%( كاليت دتثل ال توج45اسًتاتيجية فورية بالدكر ادلتوسط، كيف ادلرتبة الرابعة جاءت نسبة )
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 خطط لالزمات كادلعاجلة كقتية يف الدكر األكرب كاألكسط كبعدىا تأيت باقي النسب األخرل.
كىذا يدؿ على أف ىناؾ اىتماـ بوضع خطة عمل لالزمات اليت تواجو اجلامعة، 
كلكن ىذه اخلطط حبسب أعلية األزمة كذلك من خالؿ مقارنتها بالنسب األخرل كقرهبا مع 

من خالؿ اجابات ادلبحوثُت على مفردة ال توجد خطط  بعض يف النسب، كما يتضح
لألزمات كادلعاجلة الفورية بنسبة كبَتة كىذا األمر يبُت اف االدارة االتصالية باجلامعة تتجهز 

 مبجرد حدكث األزمة ال قبلها .
%( كادلتمثلة يف جلنة األزمة كالناطق الرمسي 75.0بينت النتائج باف أكثر نسبة بلغت ) -2

جلامعة، ككذلك ال يتم اخبارىا باألزمة حىت انتهاؤىا، كىذا الشي يدؿ على كقتية باسم ا
%( ادلتمثلة يف رئيس كحدة العالقات العامة يف فئة الدكر 70االختيار، كجاءت نسبة ) 

%( كادلتمثلة يف احملاكلة بعدـ اعالـ كسائل 65االكرب كبعدىا يف ادلرتبة الثالثة جاءت نسبة )
 الدكر األكرب كذلك . االعالـ يف فئة

كىذه النتائج تدؿ علي أف الواردة  على أف االختيار يف التنسيق مع كسائل االعالـ 
 كقيت أك ال يتم اعالمها لغرض اخلصوصية ادلًتتبة عليها األزمة كزلاكلة احتوائها قبل تفاقمها.

العامة كتليها مبادرة %( دتثل مببادرة ادارة العالقات 95تشَت النتائج باف أكثر نسبة ) -3
كمن مث جاء مكتب التخطيط  ،%( بدرجة فاعلية متوسطة50اجلامعة اليت بلغت نسبتها )

أف مبادرة االدارة  ىكىذه النتائج تدؿ عل ،%( بدرجة فاعلية متوسطة40بنسبة مقدارىا )
عور أف لالتصاالت االدارية دكر كبَت يف الش كىذا يرجع إىل ،االتصالية ىي األكثر فاعلية

 باألزمات كادلبادرة يف اخبار ادارات اجلامعة حملاكلة االحتواء . 
أفادت النتائج بأف االحتفاظ هبا بشكل كبَت يف فئة حتتفظ مبستندات اخلاصة  باألزمات  -4

كتليها حتتفظ بادلستندات ادلهمة فقط كغالبا حتتفظ  ،%(85ادلتوقعة عودهتا فقط بنسبة )
كتليها جاء حتتفظ هبا  ،%(75مث جاء ال حتتفظ هبا بنسبة ) ،%(80بكافة ادللفات بنسبة )

أف اجلامعة حتتفظ غالبا مبلفات  ىكىذا يدؿ عل ،%(70حسب االزمة بنسبة مقدارىا )
االزمات ادلتوقع حدكثها من جديد كىذا اغلايب كونو يساعد يف احتواء األزمات بشكل 

 افضل كسريع . 
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كتلتها  ،%(80كاالعالـ يف فئة العالقة القوية بنسبة ) دلت النتائج الواردة بأف اإلدارة -5
كيف ادلرتبة  ،%(75االعتقاد بوجود  جلنة دائمة من كافة االختصاصات لالزمات بنسبة )

كتليها  ،%(75الثالثة جاءت فئة ال يوجد جاىزية معينة اك ختصص معُت بنسبة مقدارىا )
كىذه النتائج تدؿ  ،%(50دارىا )جاءت فئة قسم العالقات العامة كالتخطيط بنسبة مق

على أف مؤشر جيد الحتواء االزمات باجلامعة باعتقاد عينة الدراسة أف اإلعالـ كاالدارة علا 
 اللذاف لديهما حرية اختاذ قرارات باألزمات .   

كتليها  ،%(85أكضحت النتائج بأف أكثر مساعلة يف عمل االجتماعات بنسبة ) -6
كيف ادلرتبة الثالثة جاءت فئة الرسائل الرمسية   ،%(80بة )جاءت االتصاؿ الشخصي بنس

كىذه النتائج تدؿ على أف ادارة اجلامعة  ،%(70كمجيع انواع االتصاالت بنسبة مقدارىا )
لديها الثقة يف االدارة االتصالية يف احتواء االزمات كاختاذ فئة االجتماعات كاالتصاالت 

 الشخصية كالرمسية دليل على ذلك.
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 اإلعالو اجلديد والتغريات االجتناعية والسياسية

 ة لواقع الدول العربيةيدراسة ىظرية حتليل

                                                                      
 د. ناريمان حداد                                                نايلي نوره  أ.              

 / اجلزائر          1باتنة جامعة ورقلة/ اجلزائر                                           جامعة            
      

 
 الملخص:

وإيديولوجية عديدة دير العامل اليـو وخباصة عادلنا العريب بتبّدالت اجتماعية وسياسية 
وربّوالت دديقراطية عميقة سامهت فيها تكنولوجيا االتصاؿ واإلعبلـ ادلعاصرة واليت مثّلتها 

 اصطلح على تسميتو باإلعبلـ اجلديد، ىذا ما بالدرجة األوىل وسائل االتصاؿ اجلديدة أو
ومازاؿ يعمل من أىم عوامل التغيَت الذي عمل  -حسب العديد من ادلتتبعُت  -األخَت يُعترب

على إحداث أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية جديدة، ويف ىذا اإلطار تعيش 
اجملتمعات مرحلة إنتاج ادلعلومات اليت تلعب دورا رئيسيا يف تغيَت العبلقات على مستوى 
األفراد واألنساؽ االجتماعية شلا يعطي بُعدا أكرب لقضية التغَت االجتماعي وتبّدؿ طبيعة 
اجملتمعات دبا يف ذلك مستوياهتا البنائية والوظيفية، فعلى سبيل ادلثاؿ مل تعد ادلؤسسة 
اإلعبلمية ادلسؤوؿ الوحيد على جلب ادلعلومة وإيصاذلا للجمهور، بل أصبح بإمكاف أي 
شخص لديو وسيلة اتصالية إلكًتونية صغَتة كجهاز تصوير رقمي أو ىاتف زلموؿ عايل 

لومة دبجرد تواجده يف موقع احلدث، بل واألكثر من ذلك ديكن ذلذا اجلودة أف ديتلك ادلع
ادلواطن العادي أف ينفرد بالسبق الصحفي متفوقا أحيانا حىت على ادلؤسسات اإلعبلمية 

 التقليدية العريقة.
كما أعطت وسائل االتصاؿ اجلديدة فرصة للفرد ادلستخِدـ ذلا أف يكتب وينشر 

ألنًتنيت، وأيضا بإمكانو استقباؿ رسائل اتصالية من أفكاره ومعلوماتو على شبكة ا
مستخِدمُت آخرين ما يتيح تواجد فضاء ُحر لطرح ومناقشة األفكار على اختبلؼ 
إيديولوجيات وتوجهات أصحاهبا دوف اخلوؼ من وجود جهات رقابية قد متنع حدوث ىذه 

 العملية االتصالية التفاعلية.
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ن خبلؿ ىذا ادلقاؿ تسليط الضوء على أىم إذًا يف ظل ىذه ادلعطيات سنحاوؿ م
التغَّتات االجتماعية والسياسية العربية منها والدولية الراىنة اليت صاحبت االنتفاضات العربية 
وأحداث أخرى، واليت ساىم يف حدوثها بشكل كبَت التطور ادلذىل يف تكنولوجيا وسائل 

 اإلعبلـ واالتصاؿ.
 مقدمػػػة:

تطورىا التارخيي دبراحل اتصالية متعددة، وكاف لكل مرحلة لقد مرت البشرية وفقا ل
 منها وسائل متيزىا عن سابقتها أو عن الحقتها من سلًتعات ومبتكرات.

حيث استطاع اإلنساف منذ القدـ اكتشاؼ وسائل سهلت عليو عملية التواصل مع 
 واخلربات وحىت اآلراء.اآلخرين باإلضافة إىل االستفادة ادلتبادلة فيما يتعلق بتبادؿ ادلعلومات 

وكما نعلم أف عقل اإلنساف ال زلدود األفق فقد كاف يتطلع يف كل مرة الكتشاؼ 
وسائل أكثر تطورا ذلا القدرة على تلبية حاجاتو بأسرع وقت وأقل جهد عن الوسائل القددية، 
وىذا ما أدى بالفعل إىل اخًتاع وسائل اتصالية سامهت بربط األفراد ببعضهم من جهة 

 مكنت من جهة أخرى بربطهم مع العامل اخلارجي.و 
ولقد شهد النصف الثاين من القرف ادلاضي تطورا مذىبل يف وسائل اإلعبلـ 
واالتصاؿ، حيث انتشرت زلطات الراديو وقنوات التلفزيوف على مستوى العامل كما ازدادت 

اختبلؼ أعداد الصحف بشكل كبَت وتنوعت مضامينها وأشكاذلا لكن طبعا مع وجود 
وتباين يف نصيب كل دولة من ىذا التقدـ والتطور على اعتبار أف صانع وسائل االتصاؿ 
وتكنولوجياهتا ليس كمستوردىا سواء تعلق األمر بنوع الوسيلة أو بطريقة استخدامها أو دبدى 

 وفرهتا يف ذلك البلد على حساب آخر وأيضا االختبلؼ يف جودة صنعها ... اخل.
ألقمار الصناعية توسعت مساحات االتصاؿ وزالت احلواجز الزمنية ومع اخًتاع ا   

 وادلكانية بُت الدوؿ بانتشار القنوات التلفزيونية الفضائية والصحف الدولية.
مث أدى تطور ادلستحدثات الرقمية يف تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ إىل حدوث قفزات 

قافية واالقتصادية نتيجة ظهور أشكاؿ متسارعة على كل األصعدة االجتماعية والسياسية والث
جديدة من الوسائل االتصالية أو ما اتفق على تسميتو بػ "وسائل االتصاؿ اجلديدة" أو 

 "اإلعبلـ اجلديد"، ومثّلها بالدرجة األوىل شبكة االنًتنت.
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ولقد تعّددت تصنيفات اإلعبلـ اجلديد بُت مواقع االنًتنت ومنها مواقع التواصل 
 جملموعات الربيدية، ادلنتديات االلكًتونية، اذلواتف الذكية وغَتىا.االجتماعي وا

ولقد أظهرت الدراسات احلديثة يف رلاؿ االذباىات اإلعبلمية ادلعاصرة تراجع اإلعبلـ 
ادلهٍت أماـ ما اصطلح على تسميتو بػ "صحافة ادلواطن"  بعد التنافس الشديد الذي فرضتو 

سلطة مواقع التواصل االجتماعي مثل الفايسبوؾ والتويًت وغَتىا، الثورة الرقمية والنمو ادلذىل ل
وىذا ما أدى إىل تطور القدرة على ربميل الرسائل اإلعبلمية عن طريق االنًتنت، حيث 
أصبح من اليسَت على أي شخص أف يصبح دبجرد تواجده يف موقع احلدث وتسجيلو دلا 

متريرىا عرب مواقع التواصل االجتماعي أين جيري حولو سواء بالتقاطو لصور أو مقاطع فيديو و 
يتم تداوذلا من طرؼ ليس فقط مستخدمي ىذه ادلواقع بل أيضا من طرؼ وسائل اإلعبلـ 

 التقليدية والفضائيات التلفزيونية.
وهبذا فتح اإلعبلـ اجلديد فرصا جديدة، حيث أصبح ىناؾ رلاؿ للرأي والرأي اآلخر 

اإلعبلمية، األمر الذي دفع بالشباب العريب يف عصر  وربوؿ ادلستخدـ إىل منتج للرسائل
الصحوة العربية أو ما اصطلح على تسميتو بالربيع العريب إىل التحرر من اإلعبلـ السلطوي 
ادلوجو وإرساؿ واستقباؿ ادلعلومات يف أي وقت وبكل سهولة ويسر دوف رقابة أو تسليط 

د من التغَتات على مستوى بناء ووظيفة عقوبة، ونتيجة لطغياف اإلعبلـ اجلديد حدثت العدي
 اجملتمع واستحدثت مصطلحات جديدة مواكبة لعصر التكنولوجيا الرقمية.

ولقد أدركت حكومات وأحزاب الدوؿ ادلتقدمة باكرا أمهية اإلعبلـ اجلديد وتبعتها 
ذا حكومات وأحزاب الدوؿ ادلتخلفة ومنها الدوؿ العربية لتدرؾ أمهيتها وخطورهتا متأخرة وى

بعد سقوط العديد من الدكتاتوريات العربية كما حدث يف مصر وتونس وليبيا واليمن وما 
 حدث وحيدث يف سوريا.

 من ىذا ادلنطلق ومن خبلؿ ما تقدـ نطرح التساؤؿ الرئيسي التايل:
ما ىو دور وسائل اإلعبلـ اجلديد يف إحداث التغَتات االجتماعية والسياسية يف الدوؿ  -

 ء احلراؾ العريب؟العربية أثنا
 ومن أجل اإلحاطة بادلوضوع وحصره يف جوانب زلددة نطرح التساؤالت الفرعية التالية:

 ما ادلقصود باإلعبلـ اجلديد ؟ -1
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 كيف اسُتِخدمت وسائل اإلعبلـ اجلديد يف احلراؾ العريب ؟ -2
 ىل تعترب الوسائط احلديثة العامل الوحيد يف حدوث التغَتات العربية الراىنة ؟ -3

 أىداؼ الدراسة:
لكل حبث علمي أىداؼ معينة يسعى من خبلذلا الباحث لتحقيقها، وبالنسبة   

 ألىداؼ ىذه الدراسة فيمكن إجيازىا فيما يلي:
التعرؼ على مفهـو اإلعبلـ اجلديد على اعتبار أنو مفهـو حديث، وتزايد صداه  -1

 مع ادلستجدات الراىنة.
ـ اجلديد يف ظل التغَتات السياسية االقًتاب من حقيقة استخداـ وسائل اإلعبل -2

 واالجتماعية احلالية خاصة العربية منها.
معرفة ما إذا كانت الوسائط احلديثة ىي العامل الوحيد يف حدوث التغَتات  -3

 االجتماعية والسياسية العربية الراىنة.
 أسباب اختيار الموضوع:

 ذلا فيما يلي:ىناؾ عدة أسباب دفعتنا إىل اختيار ىذا ادلوضوع وديكن إمجا
األمهية ادلتزايدة لوسائل اإلعبلـ اجلديد بسبب مواكبتها اآلنية دلختلف األحداث  -1

 العربية والدولية.
 –تقريبا  –قلة البحوث والدراسات اليت تناولت اإلعبلـ اجلديد، وانعداـ  -2

الدراسات اليت تناولتها يف ظل ادلستجدات احلاصلة للدوؿ العربية، عدا بعض 
 اليت نشرت حوؿ ىذا ادلوضوع.ادلقاالت 

زلاولة توفَت مادة علمية ولو بسيطة حوؿ التطورات اليت يشهدىا العامل ودور  -3
 وسائل اإلعبلـ اجلديد يف مواكبتها.

 : تحديػػد المفاىيػم:أولا 
  اإلعالم  الجديد: -1
" اإلعبلـ High-Technologie Dictionaryيعرؼ قاموس التكنولوجيا الرفيعة " -

 .(1)بأنو: "اندماج الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر والوسائط ادلتعددة" اجلديد
 ديد من األشكاؿػػػػػػػػبلـ اجلديد بأنو: "العػػػػػػػػػػػػػػ" اإلعWebopediaوعة الويب "ػػػػػػتعرؼ موس -
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 .(2)ادلستخدمة من نظم االتصاؿ االلكًتوين اليت أصبحت شلكنة بفضل الكمبيوتر"
" أفكاره حوؿ اإلعبلـ اجلديد Nicholas Negroponteروبونيت" "طور "نيكوالس نيغ -

 New Media Lb"من خبلؿ عملو يف سلترب اإلعبلـ اجلديد دبعهد "ماسشوستيس" 
MIT وىو يطرح ادليزات اليت يتحلى هبا اإلعبلـ اجلديد مقارنة دبا سبقو يف: "استبدالو "

" كأدوات رئيسية يف Bits not Atomsالوحدات ادلادية بالرقمية، أو البتات بدؿ الذرات 
محل ادلعلومات اليت يتم توصيلها يف شكل إلكًتوين وليس يف شكل فيزيائي، أما ادليزة األكثر 
أمهية ىي أف ىذا اإلعبلـ خرج من أسر السلطة اليت كانت تتمثل يف قادة اجملتمع والقبيلة، 

 غوتنبرغئيا عند ظهور مطبعة الكنيسة والدولة إىل أيدي الناس مجيعا، وقد ربقق ىذا جز 
وربقق أيضا عند ظهور التلغراؼ، وأخذ مستو الكاملة بظهور االنًتنت اليت جاءت بتطبيق 

 .(3)مسبوؽ وحققت منوذج االتصاؿ اجلمعي بُت الناس"غَت 
 التغير الجتماعي:  -2

سواء  إف الفكرة العامة السائدة ىي أف كل شيء يتغَت يف اجملتمع ديثل تغَتا اجتماعيا 
 كاف ذلك تفاوتا يف أنواع األزياء أو حركة السكاف أو التقدـ العلمي بصورة عامة. 

ودييز كثَت من ادلفكرين بُت ثبلثة أنواع من التغَت هبدؼ إعطاء التغَت االجتماعي قدرا 
أكرب من التخصص. فهناؾ التغيَت احلضاري الذي يتضمن عناصر مادية أكثر يف اجملتمع  

 والعلـو والتكنولوجيا ووسائل االتصاؿ.كادلخًتعات 
وىناؾ التغيَت الثقايف الذي يهتم بالتغَتات يف ادلعرفة والشعائر والطقوس الدينية 
والفنوف كالرسم واذلندسة ادلعمارية والرقص واألدب، وعلى ذلك فإف التغَت االجتماعي قاصر 

 على العبلقات االجتماعية وتوازهنا.
هتمُت هبذا ادليداف من ينادي بأف التغَت االجتماعي "ىو كل على أف ىناؾ من ادل     

ربوؿ حيدث يف النظم واألنساؽ وادلؤسسات االجتماعية سواء كاف ذلك يف البناء أو يف 
 .(4)الوظيفة خبلؿ فًتة زمنية زلددة"

 (5)" أشكاال متعددة للتغَت االجتماعي واليت حيصرىا يف:صالح سالمويطرح الدكتور "
  الطبيعي التلقائي ادلستمر ومثاؿ ذلك منو الوحدة االجتماعية من األسرة إىل التغَت

 العشَتة فالقبيلة فالقرية وادلدينة والدولة.
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  التغَت التقدمي ادلقصود، وىو الذي يهدؼ إىل ربقيق غايات تقـو على البحث
 ا.والدراسة ومثاؿ ذلك التقدـ ادلستمر يف ميادين العلـو وادلخًتعات والتكنولوجي

  التغَت االنعكاسي الرجعي، وىو ما حيدث عادة يف أعقاب االنقبلبات واحلركات
 الرجعية وكذا أوقات احلروب واألزمات واالضطرابات الداخلية.

  التغَت اجلذري الشامل، كما حيدث يف أعقاب الثورات االجتماعية الشاملة واليت عادة
يم وإيديولوجيات جديدة ما تقضي على معظم ما ىو قائم وترسي قواعد ونظم وق

 ويتميز بالسرعة يف تنفيذه.
  التغَت احملدود النطاؽ والذي ال يتناوؿ عادة إال بعض ظواىر أو نظم زلدودة كذلك

 الذي يصيب بعض العادات واألزياء أو ادلوضات وما إىل ذلك.
ويف كل أنواع التغَت ىذه وغَتىا ال حيدث التغَت عشوائيا أو دبحض الصدفة وإمنا 

كمو وتساعده على إحداثو عوامل وظروؼ معينة يًتتب على تفاعلها ومداىا ربديد سرعة رب
 التغَت واذباىو وإثارة البناء االجتماعي.

 : بعض مظاىر اإلعالم الجديد:أولا 
 " الفايسبوكFacebook :" 

( أماـ شاشة الكمبيوتر يف حجرتو عاماً  23" )مارك جوكر بيرغعندما جلس "
جامعة "ىارفارد" األمريكية العريقة، وبدأ يصمم موقعا جديدا على شبكة  دبساكن الطلبة يف

االنًتنت كاف لديو ىدؼ واضح، وىو تصميم موقع جيمع زمبلءه يف اجلامعة وديكنهم من 
 تبادؿ أخبارىم وصورىم وآرائهم.

نًتنت بشكل ـ يفكر "جوكر بَتغ" الذي كاف مشهورا بُت الطلبة بولعو الشديد باإل
تسهيل عملية التواصل بُت طلبة اجلامعة على أساس أف مثل   فكر يف  .. ببساطةيدي .تقل

 ىذا التواصل، إذا مت بنجاح سيكوف لو شعبية خارقة.
وحقق صلاحا سريعا يف وقت  ـ2004وأطلق "جوكر بَتغ" موقعو "فايسبوؾ" يف عاـ  

شعبية واسعة بينهم، ، واكتسب ىارفاردفسرعاف ما لقي ادلوقع رواجا بُت طلبة جامعة  ،قصَت
األمر الذي شجعو على توسيع قاعدة من حيق ذلم الدخوؿ إىل ادلوقع لتشمل طلبة جامعات 

 أخرى أو طلبة مدارس ثانوية يسعوف للتعرؼ على احلياة اجلامعية.
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واستمر موقع " فايسبوؾ" قاصرا على طلبة اجلامعات وادلدارس الثانوية حىت عاـ    
" أف يفتح أبواب موقعو أماـ كل من يرغب يف استخدامو، غجوكر بير مث قرر" ـ،2006

 .(6)وكانت النتيجة طفرة يف عدد مستخدمي ادلوقع
إىل فايسبوؾ الذي أصبح  ألف شخص يومياً  200وينظم حاليا أكثر من     

 مليوف شخص. 600يستخدمو حاليا ما يقارب  
ويعد ىذا ادلوقع من أكرب مواقع الشبكات االجتماعية وأكثرىا سرعة يف االنتشار 
ولقد تفوؽ يف ذلك على موقع "ماي سبايس" الذي كاف يف وقت قريب حيتل ادلرتبة األوىل 

 بُت سلتلف مواقع التواصل االجتماعي. 
 " اليوتوبYou Tube:" 

 ـ2005فرباير من العاـ " كموقع مستقل يف الرابع عشر You Tubeتأسس "
بواسطة ثبلثة موظفُت ىم: "تشاد ىَتيل" )أمريكي(، "تشُت" )تايواين(، "وجاود كرمي" 

" ادلتخصصة يف التجارة االلكًتونية، بيد أف Pay Palالذين يعملوف يف شركة " ،)بنغايل(
 "جاود كرمي" ترؾ رفقاءه للحصوؿ على درجة علمية من كلية "ستانفورد" ليصبح الفضل

" الذي نراه اليـو للثنائي اآلخرين اللذاف صلحا بادلثابرة يف You Tubeاحلقيقي يف "
 Youتكوين أحد أكرب الكيانات يف عامل الويب يف الوقت احلايل. وجدير بالذكر أف مولد "

Tube" قد شهدتو مدينة "Menlo Park يف والية كاليفورنيا بالواليات ادلتحدة "
 األمريكية.

ادلوقع للعامة يف مايو من العاـ نفسو ليعقب ذلك تأسيس الشركة  وقد مت إطبلؽ
وبعد أف  - ـ2006وإطبلؽ اخلدمات يف ديسمرب من نفس العاـ، ويف نوفمرب من العاـ 

حقق ادلوقع واحدة من أكرب معدالت النمو للمواقع على الشبكة العادلية وحصد ادلركز 
" بقيمة Googleاشًتتو عمبلؽ الويب " -اخلامس كأكثر ادلواقع زيارة على مستوى العامل

 .Google"(7)مليار دوالر أمريكي ليتحوؿ إىل شركة بإدارة مؤسسيو وملكية " 1,6
وباإلضافة إىل أف ىذا ادلوقع يستقبل الفيديوىات الرقمية للمستخدمُت الراغبُت يف 

الفيديوىات متريرىا عرب الويب فهو يتيح أيضا للمتصفح إمكانية حفظ العديد من أنواع 
 ا اليت يقدمها "اليوتوب" كاخلدماتػػدوات وادلسرحيات، ...، ىذا إىل جانب بعض ادلزايػػػػػػػػوالن
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 اجملانية واليت متيزه عن باقي ادلواقع اإللكًتونية.
 :المدونات 

وىو أحد أشكاؿ ادلنظومة التفاعلية اإللكًتونية األكثر أمهية، إذ ىو موقع شخصي 
يتضمن آراء ومواقف حوؿ مسائل متنوعة، ويعد تطبيقا من تطبيقات على شبكة االنًتنت 

االنًتنت، يعمل عن طريق نظاـ إلدارة احملتوى )ادلضامُت( وىو عبارة عن صفحة على شبكة 
معلومات( مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا ينشر عدد  -تظهر عليها تدوينات )مدخبلت 

ويتضمن النظاـ آلية ألرشفة ادلدخبلت القددية، ديكن  منها يتحكم فيو مدير )ناشر( ادلدونة،
القارئ من الرجوع إىل تديونية معينة يف وقت الحق عندما تعود غَت متاحة على الصفحة 

 .(8)الرئيسية للمدونة
 :الهاتف المحمول 

اذلاتف احملموؿ عبارة عن جهاز اتصاؿ صغَت احلجم مربوط بشبكة لبلتصاالت 
ح ببث واستقباؿ الرسائل الصوتية والنصية )الصوت( والصور عن البلسلكية والرقمية تسم

بعد وبسرعة فائقة، ونظرا لطبيعة مكوناتو اإللكًتونية واستقبلليتو العملية فقد يوصف 
"باخللوي" أو "النقاؿ" أو "اجلواؿ" أو "احملموؿ" ومعروؼ أف اذلاتف النقاؿ احلايل ىو 

 .(9)الشكل ادلتطور للهاتف التقليدي "الثابت"
 :النترنت ... ثورة ثورات تكنولوجيا التصال 

تعرؼ االنًتنت بأهنا رلموعة من الشبكات احمللية والعامة تديرىا شركات خاصة 
، ومن شأف ىذه اخلطوط MCI Sprintمعظمها يؤمن ادلكادلات اذلاتفية البعيدة مثل: 

 ببعضها البعض. اذلاتفية ربط الشبكات اخلاصة واحلكومية وكذلك احلواسيب ادلنزلية
" والثاين الدخول" وتعٍت "Interنًتنت مكونة من مقطعُت "العلمية لئل التسميةإف  

"Net" (10)" ليكوف ادلعٌت بشكل مبسط الدخوؿ إىل الشبكةالشبكة" وتعٍت. 
من أمهية وحيوية يف عصرنا ىذا، حىت أنو اعترب يف الكثَت من اجملتمعات  نًتنتولئل

أداة أساسية للحياة العصرية، فهي مثرة اندماج احلاسبات واالتصاالت واليت ديكن من خبلذلا 
احلصوؿ على مزايا عديدة فإزالة حاجز الزماف وادلكاف واختبلؼ اللغات جعلت اإلنساف 

 ث ويستجد فيو.على اطبلع بالعامل وما حيد
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يف  Internet، فاالنًتنت 1983لقد استخدـ مصطلح االنًتنت أوؿ مرة يف عاـ  
" أي International Net Workاللغة االصلليزية عبارة عن كلمة مشتقة من "

 الشبكة العادلية، وتعٍت لغويا الًتابط بُت الشبكات.
يتفق على أهنا أىم ثورة  ومع كثرة التسميات اليت تطلق على االنًتنت إال أف اجلميع

يف رلاؿ تطور وسائل االتصاؿ، ومتثلت الثورات بتطور اللغة مث الكتابة فالطابعة فوسائل 
 .(11)االتصاؿ اجلماىَتي وأخَتا الثورة اخلامسة وادلتمثلة باالنًتنت

 :خصائص النترنت 
ىذه الوسيلة لديها عدة خصائص أىلتها لكي ذبعل من كل ادلستخدمُت مواطنُت 
رقميُت، وأضفت على ادلستخدـ صفة ادلواطن العادلي بعدما كاف الناس قبل االنًتنت رلرد 

 مواطنُت زلليُت، فهي تتميز بعدة مسات أبرزىا:
دبعٌت أهنا وسيلة ذبمع النص (: Multimédiaوسيلة متعددة الوسائط ) .1

 ادلكتوب والصورة بنوعيها الثابتة وادلتحركة فضبل عن الصوت ادلسموع.
ويسمى أيضا النص الفائق، وىو عبارة عن  ":Hypertextالمشعب " النص .2

 بررلة ربليل القارئ أو ادلتصفح دلضموف االنًتنت إىل نص آخر.
وتعٍت التزامنية أف ادلستخدـ بإمكانو التعرض للمعلومات التزامنية والالتزامنية:  .3

البلتزامنية تتيح واألخبار يف الوقت احلقيقي، أي يف نفس فًتة النشر أو البث، بينما 
لك فرصة استقباؿ ادلعلومات والرد عليها يف الوقت غَت احلقيقي، أي الوقت الذي 

 يناسبك.
إف التزامنية والبلتزامنية ىي اليت جعلت شبكة " Interactivityالتفاعلية " .4

االنًتنت وسيلة تفاعلية تتيح لك فرصة التخاطب الفوري مع كاتب ادلقاؿ، أو مع 
وإرساؿ بريد إلكًتوين إليو يف جو من احلرية التامة، شلا جيعل التفاعلية رجل سياسي، 

 فعلية ومحيمية عرب الشبكة وتتفوؽ على تفاعلية الوسائل التقليدية األخرى.
إف االنًتنت ذلا صبغة كوكبية أي تصل إىل كل نقاط ادلعمورة، لذلك الكوكبية:  .5

 .(12) رأصبحت الرسالة اإلعبلمية مكوكبة أي عادلية النش
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 : المتغيرات الدولية في ظل تعاظم دور تكنولوجيا التصال الحديثة:ثانياا 
ازداد اخلطاب العلمي اليـو يف رلاؿ اإلعبلـ واالتصاؿ، وكذلك يف شىت فروع العلـو 
اإلنسانية واالجتماعية باحلديث الشاسع حوؿ ادلرحلة اجلديدة اليت يعيشها العامل، والتحوالت 

أطلقتها العودلة، وادلنعطف اجلديد جملتمع القرف احلادي والعشرين والعامل اجلديد الكربى اليت 
ادلتشعب األبعاد، ادلتنوع الذي ضاعف فرص التقارب والتواصل بُت البشر، واستقر اجلدؿ 
حوؿ عودلة الثقافة وعودلة السياسة وعودلة االقتصاد، وعودلة التاريخ،  وعودلة السلوؾ، ... 

دلعرفة خطاب يبشر بعامل جديد وباقتصاد جديد وبإعبلـ جديد وبإنساف والح يف أفق ا
 .(13)جديد وبنمط جديد يف التفكَت والعمل واإلنتاج

لقد أصبحت مشاركة ادلتلقي العادي يف العملية اإلعبلمية ميّسرة بفضل ما يسمى 
يات االتصالية  بظاىرة االندماج اليت تشَت إىل االستعماؿ الشامل للرقمية يف الوسائل والتقن

كافة، شلا مسح بتشبيك تلك الوسائل اليت كانت تعمل بشكل منفصل، ومن الناحية التقنية 
أتاحت عملية التشبيك بُت التلفزيوف واالتصاالت إمكانية ربط أجهزة ووسائل إعبلمية  

 كانت تارخييا سلتلفة الوظائف.
اكمة إيصاؿ صوهتا كما أتاح التدوين اإللكًتوين لفئات ومجاعات خارج النخب احل

لآلخرين عرب مواقع الصحف االفًتاضية اجلديدة وادلواقع اإلخبارية وادلنتديات والقوائم الربيدية 
وادلواقع الشخصية لبعض السياسيُت ورجاؿ الدين واألفراد العاديُت ومّكنتهم من أف يكونوا  

وزين قيود استخداـ كّتابا وصحفيُت ومنتجُت للمعلومات، وليسوا مستهلكُت ذلا فقط، متجا
مليوف مدونة  70وسائل اإلعبلـ التلفزيونية كلها وعوائقها، وكاف وصوؿ عدد ادلدونات إىل 

" وىو ما يساعد على إجياد نوع من Citizen Mediaقد دفع إىل تسميتها بإعبلـ ادلواطن "
 .Virtual Democracy" (14)ادلواطنة الرقمية والتجوؿ يف رلاؿ الدديقراطية االفًتاضية "

وقد زادت من أمهية التدوين اإللكًتوين يف اجملاؿ الدديقراطي استعانة كربيات الصحف 
واحملطات اإلخبارية هبذه ادلدونات أو استئجار مدونُت بارزين، فقد توصلت دراسة 

"Drezner &Farrell األمريكية إىل تزايد اعتماد الصحافيُت والكتّاب ورؤساء ربرير "
ت السياسية، حىت أصبح االستعانة هبذه ادلدونات جزء من الروتُت الصحف على ادلدونا

 در للمعلوماتػػاليومي جلمع األخبار، ويلجأ عدد من الصحفيُت إليها ويعتمدوف عليها كمص
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 السياسية.
وكاف من نتاج ذلك تعزيز وظائف اإلعبلـ الدديقراطية يف اجملتمعات، وىو ما ساعد 

يف صناعة القرارات الوطنية، ويف إدارة شؤوف الببلد، كما أف يف توسيع دائرة مسؤولية الفرد 
نشر ادلعلومات وتبادؿ األفكار واحلوار حوؿ القضايا ادلهمة من شأنو أف يثَت محاس الناس 

 .(15) للمشاركة يف احلياة العامة، وأف يدفعهم للتفكَت يف احللوؿ السليمة دلشاكلهم العامة
استعماالت االنًتنت يف الدوؿ اليت تصّنف بأهنا غَت وتشَت الدراسات احلديثة إىل أف 

دديقراطية ساعدت يف كسر الطوؽ على عدد من اجلماعات السياسية، شلا دفع قسم منها إىل 
االعتقاد بأف التكنولوجيا احلديثة لوسائل االتصاؿ ومنها االنًتنت أصبحت عدو النظم 

بلـ التقليدية تدعم احلكومات وليست السياسية اليت تنتهك حقوؽ األفراد، ألف وسائل اإلع
األفراد، ولكن االنًتنت أصبح يعطي القوة لؤلفراد واجلماعات، وأف مدونات االنًتنت متتلك 
القدرة على نشر أي تفسَت سياسي، دوف االضطرار للتعامل مع حراس البوابة يف اإلعبلـ 

العامة يف اجملتمعات... كما التقليدي، شلا جعل التدوين السياسي يؤثر على احلياة السياسية 
أضحى عامل التدوين يساعد يف بناء أفراد ديتلكوف مستويات عالية من الدديقراطية وادلشاركة 

 .(16) السياسية
" أف اإلعبلـ احلر ادوارد شيلسويرى أستاذ الفكر االجتماعي جبامعة شيكاغو "     

امتيازات سلطة ذات سيادة ساىم يف تقويض شرعية احلكومة ، فهو ينكر على احلكومات 
 على شلارسة التعقل يف اختيار البدائل وتسويقها للمطالب.

إف تطور وسائل االتصاؿ اجلماىَتي أفقد العديد من الدوؿ واحدة من أىم الوسائل  
واألدوات الفاعلة للحكم السلطوي، وعن طريق السيطرة على تدفق ادلعلومات أصبحت ىذه 

ة تأثَت تكنولوجيا االتصاؿ اجلماىَتي اليت تدعم االتصاؿ احلر الدوؿ غَت قادرة على مواجه
ادلتدفق، كما يعد التدفق السريع للمعلومات والتعرض ادلتواصل للثقافات ادلختلفة تشكيبل 

 .(17) جديدا آلراء ادلواطنُت ومفاىيمهم وإدراكاهتم يف اجملتمعات ادلختلفة
صاحبها من مفاىيم ومصطلحات لقد وّلدت ادلتغَتات الدولية ادلتسارعة، وما 

واستخدامات متجددة احلاجة ادلتزايدة لدور وسائل االتصاؿ اجلماىَتي يف التعامل مع 
األفكار ادلستحدثة، وشرح مضامينها وأبعادىا أماـ اجلمهور، وأف ال تتحكم السلطة وحدىا 
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ي أف ال يكوف يف نشر ىذه األفكار أو منع تروجيها يف رلتمعاهتا، إذ إف الدديقراطية تقتض
 .(18) تنظيم وسائل اإلعبلـ خاضعا لسيطرة بَتوقراطية أو مركزية

: دور اإلعالم الجديد في إحداث التغيرات الجتماعية والسياسية العربية أثناء ثالثاا 
 ":م2212-2212الحراك العربي"

 – الفايسبوك نموذجا -دور مواقع التواصل الجتماعي: .1
االجتماعي من أكثر ادلواقع انتشارا يف العامل، وتشَت اإلحصاءات تعترب مواقع التواصل 

 مواقع للشبكة االجتماعية. (10)موقعا األكثر زيارة يف العامل صلد  (50) (19)إىل أنو من بُت
ولقد استخدمت احلركات االحتجاجية العربية مواقع التواصل االجتماعي على نطاؽ 

تواصل مع العامل اخلارجي، وساىم انتشار أجهزة واسع للدعوة إىل التظاىر والتجمع ولل
نًتنت بتكثيف ادلطالب باحلياة الدديقراطية بعد أف وّفرت االتصاؿ اجلديدة وارتباطها باإل

الوسائل اإلعبلمية ادلرنة فرصة حلرية التعبَت والتواصل السيما بُت الشباب الذي حياوؿ 
ا حدث يف تونس ومصر وليبيا واليمن إحداث تغيَتات اجتماعية وسياسية يف رلتمعاهتم كم

 وسوريا وغَتىا يف فًتة احلراؾ العريب و االنقبلبات السياسية اليت حصلت .
" فقد اشتهر وانتشر بصورة مذىلة واستطاع مستخدموه أف الفايسبوكفبالنسبة دلوقع "

ببلدىم يستفيدوا من خدماتو ليحققوا أىدافهم يف ربريك وتعبئة اجلماىَت إلسقاط أنظمة 
 ـ2012" يف العامل العريب مطلع عاـ الفايسبوكولقد بلغ عدد مستخدمي " االستبدادية.

وىو العاـ الذي وصلت فيو الثورات العربية  (20)دولة (16)مليوف مستخدـ يف  36أكثر من 
يف ربريك الشباب للخروج ضد  بوؾوكذا استخداماىا للفايس  أوجها،يبواحلراؾ العر 

 أنظمتهم.
موقع العامل العريب يف العامل بالنسبة لعدد مستخدمي  (1)جلدوؿ رقم ويوضح ا

 :ـ2012" عاـ الفايسبوك"
" يف العامل العريب قبل احلركات االحتجاجية الفايسبوكولقد تزايد عدد مستخدمي "

مليوف  (19حوايل ) ـ2010الشعبية وبعدىا بشكل كبَت، فقد كاف عدد مستخدميو يف 
مستخدـ، لكن ما لبث أف تزايدت ىذه األعداد لتصل خبلؿ األشهر اليت تلت التحركات 

 إىل ـ2012مليوف مستخدـ واستمرت يف االزدياد حىت مطلع  (26الشعبية إىل أكثر من )
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 مليوف مستخدـ. (36أكثر من )
 

 موقع العالم العربي في العالم بالنسبة لعدد (1)جدول 
 .م2212"الفايسبوك" عام مستخدمي 

 البلد Country عدد مستخدمي "الفايس بوك"
155.702.780 United States الواليات ادلتحدة األمريكية 
43.497.980 India اذلند 
43.060.360 Indonesia اندونيسيا 
37.904.540 Brazil الربازيل 
36.163.900 Arab World العامل العريب 

 /http://www.socialbakers.com/Facebook-Statistics المصدر:

كما أّف أبرز البلداف اليت شهدت االحتجاجات الشعبية ازداد عدد مستخدميها  لػ 
إىل الضعف أحيانا، وىذه الزيادة  ـ2012ومطلع  ـ2010" ما بُت العاـ الفايسبوك"

ربريك الثورات  ادلتصاعدة للمستخدمُت تفسر أمهية ودور ىذا الوسيط التواصلي يف
 .(21)العربية

" يف العامل العريب خبلؿ السنة الفايسبوكعدد مستخدمي " (2رقم )ويعرض اجلدوؿ 
اليت سبقت االحتجاجات العربية وكيفية تصاعد أعداد ادلستخدمُت بعد أشهر قليلة من 

" الفايسبوكىذه الزيادة االستهبللية لػ " ـ2012انطبلؽ االحتجاجات وصوال إىل مطلع 
تعرّب عن مدى أمهيتو كوسيلة تعبَتية جلأ إليها ادلستخدموف ليعرّبوا عن مواقفهم وتفاعلهم مع 

 األحداث اليت ارتبطت حبياهتم اليومية وادلصَتية.
وإذا ما قمنا بقراءة سريعة للجدوؿ سنبلحظ الزيادة ادلتصاعدة دلستخدمي 

العربية، شلا يعرّب عن اىتماـ ادلستخدمُت هبذا ادلوقع الذي أّمن  الدوؿ" يف كافة الفايسبوك"
خدمات تواصلية وتفاعلية مل تكن متوفرة لدى اإلعبلـ التقليدي، وحّقق دديقراطية االتصاؿ 

 واليت مل تكن متوفرة يف ظل األنظمة احلاكمة سابقا.
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 "الفايسبوك"تصاعد عدد مستخدمي ( 2)جدول 
 تسلسل السنوات. في الدول العربية بحسب

عدد مستخدمي "الفايس بوؾ" 
 الدولة ـ2010 ـ2011 ـ2012 بالنسبة لعدد السكاف

مصر          4.313.180 6.586.260 9.544.400 % 11.86
Egypt 

 السعودية 2.962.000 4.092.600 4.918.620 % 19.11
Saudi Arabic 

13.11 % 4.175.560 3.203.440 2.283.780 
ادلغرب   

Morocco 
 Algeriaاجلزائر  1.134.567 1.947.900 3.177.080 % 9.19

 Tunisiaتونس  1.707.800 2.356.520 2.925.840 % 27.63

اإلمارات   2.039.580 2.406.120 2.832.200 % 56.92
Emirates 

 Jordanاألردف  1.038.020 1.402.440 2.057.500 % 32.11

لبناف       944.060 1.093.420 1.430.140 % 34.67
Lebanon 

 Iraqالعراؽ  355.000 723.740 1.377.260 % 4.64

31.74 % 886.280 795.100 601.360 
الكويت      

Kuwait 

فلسطُت  437.860 595.120 850.180 % 33.81
Palestine 

 Qatarقطر  492.980 481.280 433.260 % 51.52

ليبيا             240.080 310.563 428.040 % 6.62
Libya 

13.41 % 398.740 277.840 206.920 
عماف         

Oman 

اليمن         158.280 340.800 396.620 % 1.69
Yemen 

45.07 % 332.180 302.940 265.020 
البحرين 

Bahrain 
 المجموع        112.461..1 13.263..23 22..33.133 /

 /http://www.Socialbakers.com/Facebook-Statisicsالمصدر: 
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" شليزات عديدة جعلتو الوسيط األفضل بالنسبة للثوار الفايسبوككما أف لػػػػػػػػػػػ "   
وادلساعد يف ربريك ثورهتم، منها: ميزة االتصاؿ السريع، األوفر، سهولة االستخداـ، شبايب، 

خدمات اذلاتف النقاؿ(، قدرتو على )خاصة من خبلؿ  متعدد اللغات، حضوره الدائم
التعبئة، خارج إطار السلطة السياسية، دديقراطي. كل ىذه ادلميزات وغَتىا جعلت من 

 .(22) "الفايسبوؾ" أداة أساسية يف الضغط وتصويب اذلدؼ والنجاح يف إسقاط األنظمة
ستخدـ ولنأخذ على سبيل ادلثاؿ ميزة "قدرة الفايسبوؾ على التعبئة" حيث يستطيع ادل

" أف يستثمر جيدا قدرتو على تعبئة اجلمهور من خبلؿ ادلميزات اليت الفايسبوكمن خبلؿ "
يتنوع هبا )النص، الرسالة القصَتة، الصورة، الفيديو، التعليقات، إنشاء صفحات حوؿ أي 
فكرة أو حدث، ...(، وقد استفاد شباب الثورة من كل ىذه اخلدمات حيث رفعوا 

ؾ روح الثورة والغضب واالحتجاج يف نفوس ادلتظاىرين، وعملوا على نشر الشعارات اليت ربرّ 
الصورة والفيديوىات اليت تنقل األحداث بلحظتها وربافظ على نبض الشارع ومحاستو. 
وحرصوا على توحيد مجهورىم االفًتاضي من خبلؿ طلب توحيد الصورة التعريفية للمشًتؾ 

"Profile ّد على أهنم شخص واحد يف الفضاء العادلي " من أجل زيادة الشعور بالتوح
ونشر ادلقاالت اليت تساىم يف زيادة وعي اجلمهور وكشف فضائح األنظمة السابقة والطبقة 
احلاكمة جلهة سرقة أمواؿ الدولة أو ارتكاب اجلرائم حبق ادلواطنُت أو عقد االتفاقيات دبا خيدـ 

غًتب عن وطنو ودفعو إىل التظاىر مصاحلهم الشخصية، ساعد ذلك على توعية اجلمهور ادل
 وطنو األـ، شلا عّزز روح التضامن بُت ادلواطنُت يفأماـ سفارة بلده احتجاجا على ما حيدث 

 .(22) على كافة أشكاذلم )ادلقيمُت، ادلغًتبُت، االفًتاضيُت(
 دور المدونات اإللكترونية: .2

ستخلق جيبل من ادلدّونُت مل تضع األنظمة العربية يف حساباهتا أف االنًتنت وخدماتو 
والنشطاء ينتقدوهنا ويقفوف ضد االنتهاكات ادلختلفة والفساد ويدفعوف قدر استطاعتهم ضلو 

 التغيَت.
ـ إال أنو بدأ ينتشر ويظهر تأثَته منذ عاـ 1999بدأ التدوين على االنًتنت يف 

يف الظهور عاـ  ـ مع بدء احلرب األمريكية على العراؽ. أما ادلدونات العربية فبدأت2003
ـ والذي تزامن مع بدء حراؾ سياسي 2005ـ وزاد انتشارىا وتأثَتىا بدءا من عاـ 2004
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يف ادلنطقة وبدء ارتفاع األصوات ادلطالبة بالتغيَت واإلصبلح، وقد لعب ادلدونوف فيو دورا بارزا 
وؿ مثل وشاركوا بقوة يف الدفع ضلو التغيَت وزيادة الوعي السياسي خاصة بُت الشباب بد

مصر وتونس وسوريا. وقد محل ادلدونوف ادلصريوف لواء ادلبادرة  واستطاعوا رفع ىامش حرية 
التعبَت بالرغم من القمع ادلمارس عليهم، عرب تسليط الضوء على قضايا سياسية واجتماعية 

 عديدة.
" ويقوموف بربط مدوناهتم Web 2.0" 2ويستخدـ ادلدونوف العرب تقنية الويب 

نت  تلفة مثل: ويكيبيديا، يوتوب، فايسبوؾ، ومواقع إخبارية تأ ي اجلزيرةدبواقع سل
"Aljazeera.net يف مقّدمتها، تليها "BBC (24) والعربية. 

ومن أشهر ادلدونات العربية نذكر: مدونات جَتاف، حفار ادلدونات، مدونات   
 مكتوب، اكتب، تدوين.

ظهور الصحفي ادلواطن ادلشارؾ الفعاؿ وقد ساىم ىذا النمط اجلديد من اإلعبلـ يف 
 يف العملية االتصالية وادلساىم يف تغَّت الكثَت من ادلفاىيم االتصالية احلالية.

كما مسحت تكنولوجيا االتصاؿ بالربط بُت احلاكم واحملكـو وبتطوير العملية 
ؤسسات الدديقراطية من خبلؿ متّكن األفراد من االطبلع على وثائق حكومية أو زيارة ادل

السياسية واالنتخابية، أو إجراء نقاشات مجاعية عرب سلتلف التطبيقات اإللكًتونية أو 
التواصل مع صانعي القرار من السياسيُت واإلداريُت، وىو ما جيعلها الوسيلة اإلعبلمية 
الوحيدة حىت اآلف اليت ذبعل  أفراد اجلمهور يتخاطبوف مع صناع القرار ومع السياسيُت 

 ر.بشكل مباش
ومن بُت ادلدونُت الذين لعبوا دورا فاعبل يف تعبئة اجلماىَت وحثهم على ادلشاركة يف 

  (25)التظاىرات وادلطالبة حبقوقهم نذكر:
  :ىو مدوف وصحفي مصري صاحب مدونة "الوعي ادلصري"، استطاع وائل عباس

ية ونقلها خبلؿ فًتة قصَتة أف يلفت األنظار إليو دبشاركاتو يف أحداث ادلعارضة ادلصر 
 على شبكة االنًتنت.

سامهت مدونتو بنقل بعض األحداث مثل يـو االستفتاء على الدستور حيث 
نقلت ادلدونة صور نادرة ألحداث العنف اليت قامت هبا الشرطة ومنعت نشرىا بعض 
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وسائل اإلعبلـ، كذلك نقلت عنها العديد من الفضائيات العربية والعادلية مثل اجلزيرة 
 بعض األحداث اليت وردت على صفحاهتا. CNNواحلرة و

  :وىي مدونة من تونس، صاحبة مدونة "بنّية تونسية"، وىي واحدة من لينا بن مهني
أشهر ادلدونُت التونسيُت الذين ربدوا اخلوؼ خبلؿ الثورة من أجل إيصاؿ صوت 
 الشباب الثائر على القمع والبطالة والتضييق إىل خارج حدود تونس، إذ قامت بنشر
صور ادلتظاىرين الذين قِتلوا برصاص الشرطة واجلرحى ومّكنتها شجاعتها وعملها 

" ألفضل مدونة يف دويتشو فيلووب خبلؿ الثورة التونسية من احلصوؿ على جائزة "ؤ الد
العامل بعد أف قامت بإيصاؿ صورة حية وواقعية عن األحداث وكسر التعتيم اإلعبلمي 

 األحداث.الذي فرضو "بن علي" آنذاؾ على 
  :مدوف حبريٍت لو مدونة على االنًتنت امسها "عرين زلمود" كتاباتو عن محمود اليوسف

السياسة والدين والثقافة واحلياة اليومية، وىو يعترب من أشهر ادلدونُت العرب، ولو حضور 
 يف ادلؤمترات العربية والدولية.

 –اليوتوب نموذجا  -دور مواقع الفيديو التشاركي:  .3
مواقع الفيديو التشاركي دورا فعاال خبلؿ احلراؾ الشعيب يف العامل العريب فقد لعبت 

نقلت حقيقة ما حيدث يف العامل الواقعي )باستخداـ اذلاتف احملموؿ يف التصوير والتسجيل( 
ونقلو على شكل مقطوعات فيديو إىل مواقع متعددة، وتعميمو وتبادلو بُت الناس، شلا ساعد 

 لغضب والرفض عما حيدث وتأىيل قبوؿ الدعوة باخلروج إىل الشارع.إىل إيصاؿ مشاعر ا
أشهر ادلواقع اليت استخِدمت خبلؿ احلراؾ الشعيب العريب ىو موقع اليوتوب، ففي     

مليوف مقطع فيديو  8)سنة إطبلقو( مل تكن مقاطع الفيديو ادلشاىدة تتجاوز ـ 2005ماي 
كاف يتم   ـ 2010مليار فيديو يشاىد يوميا، ويف  3فقد وصلت إىل  ـ2012يوميا، أما يف 

ساعة من  48فقد وصل إىل  ـ2012ساعة من الفيديو كل دقيقة، أما يف  24ربميل 
 .(26) ساعة يوميا 70.000الفيديو يف كل دقيقة أي حوايل 

كوسيلة تنقل بالصوت والصورة ادلشاىدات احلية ألي حدث من   اليوتوبساىم 
للتداوؿ بُت مبليُت البشر يف العامل وبسرعة فائقة إىل الكشف عن  احلياة اليومية ونقلو

 بلؿ الثوراتػػػػشلارسات احلكومات احلاكمة وفضح وقائع القمع والتعذيب وترويع ادلتظاىرين خ
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 العربية أو قبلها.
فرصة واسعة للمحتجُت يف  اليوتوبلقد أتاحت مواقع الفيديو التشاركي ومنها 

التقاط زالت األنظمة وأىواؿ ردود الفعل الظادلة ونقل غضب الشارع الثائر، ىذا األمر الذي  
كاف حكرا على الصحفيُت احملًتفُت أصبح اليـو شلكنا مع أي شخص حيمل ىاتفا خلويا 

 وبإمكانو تصوير فيديو.
يف، ولكن نظرا حلجم ال شك أف زلتوى بعض الفيديوىات زائف، وكثَت منها سخ

ادلادة ادلتوفرة فبالتأكيد يوجد ىناؾ الكثَت من احلقيقة. لقد اتسم رد فعل احلكومات العربية 
بنوع من الفزع ذباه ىذا التدفق من الصور غَت اخلاضع للرقابة، لذا أمر ادلسؤولوف يف الكثَت 

سعودية مثبل أطلق من حذؼ الكثَت من مقاطعو، ففي ال من البلداف العربية حبجب ادلوقع أو
قبل السلطة السعودية محلة "تطهَت موقع يوتوب" من ادلقاطع ادلسيئة للعائلة احلاكمة 
واألمراء، كذلك يف الكويت اعترب النائب "زلمد ىايف ادلصَتي" أف حجب موقع يوتوب 

 .(27)ىو "واجب شرعي وواجب وطٍت"
تغيَتات اجتماعية  وعلى صعيد آخر أحدث تطور الوسائط اإلعبلمية اجلديدة 

عديدة يف وقت  قياسي، حيث انتقلت من كوهنا رلرد وسائل للتعارؼ وإنشاء الصداقات 
إىل اجملاؿ السياسي ومّكنت العديد من السياسيُت من الوصوؿ إىل احلكم عن طريق 
استخداـ وسائل اإلعبلـ اجلديد يف محبلهتم االنتخابية، وىذا مثلما حدث مع الرئيس 

" خبلؿ االنتخابات الرئاسية الفرنسية يف ىولند" ومع الرئيس الفرنسي "وباماأاألمريكي "
" ومرشح اليسار نيكول ساركوزي؛ حيث اعتمد كل من مرشح اليمُت "ـ2012ماي 

" يف محلتهما بشكل كبَت على خدمات االنًتنت ومواقع التواصل فرانسوا ىولند"
يدة لوسائل اإلعبلـ اجلديد يف التأثَت على الرأي االجتماعي إلدراكهما األمهية الكبَتة وادلتزا

 (28)العاـ الفرنسي، وىذا ما ربّدث عنو ادلشرفاف على محليت ادلرشحُت دلراسل قناة اجلزيرة
" على االنًتنت والشاب ساركوزي" ادلشرؼ على محلة "نيكول برينتسنومها: الشاب "

لناشط يف احلملة االنتخابية لدعم " ادلشرؼ وامهدي مباركيالفرنسي ذو األصل اجلزائري "
 " على االنًتنت.ىولند"

 ورة إجيابية عنػػػػػحيث أكد كل منهما على أمهية الوسائط احلديثة ودورىا يف إيصاؿ ص
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ادلرشح من خبلؿ بث صوره وخطاباتو ولقاءاتو ومشروعو االنتخايب بصفة متواصلة وسريعة، 
استخدامها كوسائل جديدة لبلتصاؿ والتعرؼ على أىم ودلعرفتهما بتزايد االعتماد عليها يف 

 ادلستجدات واألحداث الراىنة.
... ىل ىو الفاعل الوحيد في التغيرات الجتماعية والسياسية اإلعالم الجديد .4

 العربية الراىنة:
لقد شغلت الساحة الفكرية العربية يف تلك الفًتة بالبحث عن دوافع احلراؾ    

عريب، فهناؾ من يقوؿ بأهنا إرادة الشعوب تستجيب للقدر، وآخر االجتماعي والسياسي ال
جيادؿ بأهنا قوة الوسائل السلمية تظهر يف مواجهة االستبداد، وثالث ينسبو إىل تنامي الوعي 
اجلمعي العاـ لؤلمة تتداخل فيو عوامل دينية واجتماعية وسياسية، وطرؼ آخر يؤكد على أهنا 

 ـ على ربريك اجلماىَت ودفعها ضلو التغيَت السيما اجلديدة منها.القدرة الفائقة لوسائل اإلعبل
وعموما ليس وحده اإلعبلـ اجلديد من فّجر ثورة شعبية يف أضلاء العامل العريب ضد 
أنظمتو ادلستبدة، ولكنو كاف عامبل أساسيا وفاعبل يف إشعاؿ فتيل الثورة وضماف مسارىا 

بأنو: "منَح للفقر  -عن اإلعبلـ اجلديد–ة وتوجيهها ضلو غايتها وكما قاؿ أحد الساس
واالضطهاد صوتًا وشكبًل وأجندة" ولكن ىناؾ الكثَت من العوامل اليت دفعت اجلماىَت 

  (29)العربية للخروج عن صمتها ورمسها طريق حريتها، من بينها نذكر:
العربية من فقر احلالة االقتصادية واالجتماعية بالغة السوء اليت تعاين منها غالبية الشعوب  

 وبطالة وجهل وأمراض ...اخل .
احلياة السياسية ادلزرية اليت وصل إليها حاؿ األنظمة العربية من مطاردة وتنكيل بادلعارضُت  

 وتزوير لئلرادة الشعبية، وفساد الطبقة احلاكمة، وظهور مشاريع التوريث.
 الهتا.حالة اإلحباط الناذبة عن التخلف الذي تعانيو األمة يف كل رلا 
 تنامي الشعور بالقدرة على التغيَت السيما بعد ثورة تونس. 
 اإلرادة والعزدية القوية للتغيَت واليت ربّلى هبا الشباب العريب. 

ويف ىذا السياؽ ديكن القوؿ أف تلك العوامل رلتمعة قدمت لوسائل اإلعبلـ اجلديد   
ات خاصة االجتماعية والسياسية إحداث التغيَت  فرصة للتأثَت يف اجلماىَت العربية وبالتايل

 منها، رغم أنو مل تتحقق بعد األىداؼ ادلطلوبة وادلرجوة من ىذا احلراؾ العريب.
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 الخػػػػاتمػػػػة :
تعد وسائل اإلعبلـ رلرد وسائل إعبلمية واتصالية فقط، بل أصبحت فاعل أساسي  مل

 من شأنو تغيَت العامل على أكثر من صعيد.
على دور اإلعبلـ اجلديد يف إحداث التغَتات االجتماعية والسياسية وإذا كنا قد رّكزنا 

ادلصاحبة للحراؾ الشعيب العريب، فهذا ال ينفي دوره على باقي األصعدة االقتصادية والثقافية 
 والقيمية.

لقد فتح اإلعبلـ اجلديد اجملاؿ واسعا أماـ سلتلف فئات اجملتمع ادلدين واألفراد كي 
لعملية االتصالية وبالتايل تكوف ذلم الفرصة يف ادلشاركة يف إحداث يصبحوا فاعلُت يف ا

 التغيَتات االجتماعية والسياسية ادلطلوبة يف بلداهنم.
وسوؼ تلعب وسائل اإلعبلـ االجتماعي مستقببل أدوارا حيوية كثَتة يف تغيَت خريطة  

 الدوؿ ومنها العربية. العامل وقلب مفاىيم تقليدية كثَتة كانت ومازالت سائدة يف العديد من
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  دور ا   ا ا ى اطل

  

  مصباح دليلة مصباح حامدد.                                                                      

             سرت/ جامعة اآلداب/ كلية علم االجتماعقسم                                                              

       

  

 :مقدمة

وتطور يف مجيع  وصلت إليه البشرية من تقدم نظرا للزيادة يف عدد سكان األرض، وما

أصبحت  اليت البيئية كل ذلك أدى  إىل ظهور آثار على البيئة، وازدادت املخاطرا�االت  

حياة اإلنسان، وبالتايل وجب على كل فئات ا�تمع الوقوف ضد هذا اخلطر الذي  �ّدد

بص بنا، لذا كان البد من وجود وسائل تساعد على نشر الوعي البيئي بني كل بات يرت 

فئات ا�تمع، وهنا يربز دور وسائل اإلعالم على اختالف أنواعها يف القيام بدور فّعال يف 

  التوعية ا�تمعية مبخاطر التلوث البيئي.

  :مشكلة البحث

 العديد وبرزت زداد التلوث البيئيري اإلنسان على البيئة، حيث اثمبرور الزمن ازداد تأ

 املسؤول فاإلنسان هوالبيئية يف ظل غياب الوعي بأمهية احملافظة على البيئة،  املشكالت من

 ال وذلك اليت تضر بالبيئة، السّلوكيات جتنبه من خالل ومحايتها البيئة على يف احلفاظ األول

فيها  العيش يستطيع حىت تلوثال من عليها واحلفاظ بأمهيتها توعيته خالل إّال من يتم

   .بسالم

 مجيع لدى متوفر غري البيئي الوعي أنالفردية بني الناس جند  الفروقات لوجود ونظراً 

 اليت األسباب أهم من يعترب البيئي الوعي يف فالنقص الناس وخصوصا لدى فئة األطفال،

البيئي  الوعي نشر يف اإلعالم دور يظهر وهنا الراهنة. البيئية املشكالت حدوث إىل تؤدي

البيئية خصوصًا لدى  التوعية، والرتبية نشر يففالبد أن تقوم وسائل االعالم مبسؤليا�ا 

السلوك  وغرس  واملشاكل اليت تتعرض هلا، البيئة عن معلومات تقدمي طريق عن االطفال،

يئي لديهم البيئي اإلجيايب لدى األطفال، وترسيخ قيمهم اإلجيابية حول البيئة ، وخلق وعي ب

 ،البيئة حيال السلبية اجتاها�موتغيري  ،البيئة رعاية يف الفّعالة على املشاركة اإلجيابية وحتفيزهم
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 وبالتايل البيئة، على بسيطة فردية تصرفات أن حتدثها ميكن اليت اإلجيابية األثار وذلك بإظهار

  لبيئة.يا ابقضا واعية من أجل خلق طفولةإىل احلفاظ على البيئة  األطفال دفع

  وسائل اإلعالم ما دور وهو: رئيس تساؤل يف متمثلة البحث مشكلة تأيت هنا ومن 

  ؟ البيئي لدى األطفال الوعي يف نشر

  أهداف البحث:

 -املسموعة -يهدف البحث إىل التعرف على دور وسائل االعالم املختلفة (املرئية

ى يف مستقبل البلدان وهم "األطفال"، املقروءة) يف نشر الوعي البيئي لدى فئة هلا أمهية كرب 

حيث متتاز هذه الفئة خباصية سرعة االستجابة للمثريات مهما كانت هذه املثريات ذات 

طابع إجيايب أو سليب؛ فبالتايل وجب توجيه هذه الفئة وتنمية اجتاها�ا اإلجيابية حنو البيئة، 

املدرسة ووسائل الرتفيه اليت من األسرة مرورًا ب فالوعي البيئي للطفل مير مبراحل تبدأ

فيها وسائل اإلعالم املختلفة اليت هلا وظيفة تربوية من شأ�ا تعريف  يستخدمها الطفل، مبا

  وترسيخ الرتبية البيئية لديهم، ومن هنا فان هذه الورقة البحثية سوف تدرس: ،األطفال بالبيئة

 .البيئة مفهوم  .أ 

 البيئي. إلعالما تعريف اإلعالم البيئي وماهي أهداف وأمهية  .ب 

  البيئي. اإلعالم دور تعزيز آليات  .ج 

  البيئي. اإلعالم يستخدمها اليت األساليب   .د 

 الوعي البيئي.  .ه 

 البيئي لالطفال. السلوك على املؤثرة العوامل   .و 

 دور الوسائل اإلعالمية يف تنمية الرتبية البيئية .   .ز 

 دورها يف نشر الوعي البيئي لدى الطفل . .الوسائل اإلعالمية وما  .ح 

  السليمة. البيئية القيم من املراحل التعليمية لغرس مرحلة كل مع التعامل كيفية  .ط 

  :البيئة مفهوم

عناية واهتمام من قبل  وحمط املواضيع املهمة يف وقتنا احلاضر من البيئة موضوع يعترب

 يف خمتلف وسائل العديد من املؤسسات واملنظمات، حيث لقي موضوع البيئة اهتماماً 

 للتنمية البشرية املتحدة األمم واملرئية، فقد ّعرفت البيئة يف مؤمتر واملطبوعة موعةاملس اإلعالم
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 ومكان ما وقت يف "رصيد املوارد املائية واالجتماعية بأ�ا م1972ستوكهومل عام يف املنعقد

   .)1( اإلنسان حاجات ما إلشباع

الطبيعي  العامل يف القائمة العالقة "بأ�ا عرفها فقد م1975بلغراد عام مؤمتر أما

  ."اإلنسان صنع من هو والبيوفيزيائي بينه وبني العامل االجتماعي والسياسي الذي

الطبيعية  النظم جمموعة" أ�ا علىم 1977 عام: تبليسي مؤمتر عرفها حني يف

يستمدون منها زادهم  واليت ألخرى،احلية ا والكائنات اإلنسان فيهاواالجتماعية اليت يعيش 

   )2(شاطهم.ن ويؤدون فيها

 فيها تعيش اليت واالجتماعية الطبيعية النظم "جمموعة أ�ا على البيئة كما تعرف

   )3( أنشطتها". فيها وتؤدي املختلفة حاجا�ا منها تستمد  واليت احلية، الكائنات

 على احلية الكائنات وجود على وتؤثر بنا حتيط اليت األشياء "إمجال ايضا تعرف بأ�ا

  ).4(والكائنات" واملناخ واملعادن والرتبة املاء واهلواء ضمنةمت األرض سطح

 :والبيئة اإلنسان بين العالقة تاريخ

 عالقة �ا تربطه تزال وال كانت حيث به، احمليطة البيئة مع بداياته منذ اإلنسان تعامل

 شأن، ذي يكن مل األمر بداية يف فيها تأثريه أن غري �ا، وتأثره فيها تأثريه خالل تفاعلية من

 وملبس مأوى من الطبيعة به جتود ما على واعتمادهم األرض، أعداد سكان لقلة نظرا

 وأصبح يعرفها، يكن مل طبيعية ظواهر على يتعرف أخذ اإلنسان الزمن مرور ومع ومأكل،

 حدا بلغ أن إىل يزداد البيئة على تأثريه بدأ وبذلك معيشته، مستوى دائما حتسني حياول

 مراحل بعدة بالبيئة اإلنسان عالقة مرت وقد .مصاحله حتقيق من أجل �ا يضر فيه أصبح

  :يلي فيما سنوجزها

 الزمن من طويالً  وقتاً  ظل إذ البيئة، مع اإلنسان قصة بداية املرحلة هذه اجلمع: تعد مرحلة - أ

يف  ناإلنسا تأثري ناحية من املرحلة هذه متيز مسة وأهم النباتات، وأوراق مثار من جيمع طعامه

 جتمع أو العشب تأكل اليت احليوانات من غريه أثر يتجاوز ال الذي الطفيف األثر هي البيئة

  الطيور.  بيض

 استحدث وقد البيئة، على اإلنسان أثر أتضح املرحلة هذه والقنص: يف الصيد مرحلة -ب

  هذه يف حدث اح، وأهمـــــرمو  اخــــوفخ ايدـــــمص من االنسان أدواته ورـــــــوط الصيد ياــــــــتكنولوج
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  )5(النار. اكتشاف هو املرحلة 

 وهنا سنة، ألف 12 حنو احليوان منذ والرعي: استأنس اإلنسان احليوان مرحلة استئناس - ج

 معينة مناطق ويستوطن اإلنسان يستقر بالغاً، فبدأ حتوالً  لإلنسان البيئية العالقات إطار حتول

 يف سبباً  كانت املرحلة احليوان، فهذه وتربية واملناخ ،الزراعة عن معارف اكتشاف نتيجة

 املياه.  مصادر سكانياً حول املزدمحة املناطق ظهور

 جمرد من اإلنسان حتول يف ثوريتها تتجلى كو�ا يف الزراعة أمهية الزراعة: تظهر مرحلة -د

 مل أ�ا إال رحلةامل هذه يف الزراعية اإلنسان أنشطة من له، وبالرغم منتج إىل للطعام مستهلك

  البيئة.  على سلبية آثار هلا تكن

 اآللة الصناعية باخرتاع الثورة جراء يزداد البيئة يف التأثري الصناعية: بدأ الثورة مرحلة -ه

 التاسع القرن من األخري الربع ويف .والبيئة اإلنسان بني ما جديد عصر بدأ وبذلك البخارية،

 الزراعية اآلالت استخدام ومت للبرتول، الذي حيتاج يالداخل االحرتاق حمرك ُأخرتع عشر

 عنها مما نتج الريف للمدن، من اهلجرة نشطت يف هذه املرحلة حيث الكيميائية. واملبيدات

  ) 6( البيئة. جتاه السوي غري التلوث نتيجة السلوك مشكالت

 وإشباع هطموحات لتحقيق البيئة مع يتفاعل هو الذي اإلجيايب وبنا على ذلك فاإلنسان

 أي بينهما وفيما والقدرات، املهارات يكون حمدود الذي السليب اإلنسان بعكس حاجاته،

 .البيئة على يف التأثري والقدرات املهارات يف خمتلفة بشرية جمموعات والسليب اإلجيايب

 اإلنسان بني للعالقة استجابات أربع )توينيب اإلنكليزي (ارنولد املؤرخ حدد وقد

  -:والبيئة

 .بيئته من االستفادة على قادر غري جيعله مما علمًيا اإلنسان ختلق سلبية استجابة -1

 مع التأقلم يف لإلنسان بسيط إدراك توفر مع املسيطرة هي البيئة تكون التأقلم استجابة -2

 البيئة.

 على والتغلب احتياجاته حسب البيئة تطويع يف اإلنسان جناح أي إجيابية استجابة -3

  .معوقا�ا

 يف تفيده أشياء ابتكار اإلنسان يستطيع حيثأرقى االستجابات  وهي إبداعية استجابة -4

  ) 7(.حياته
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 عالم البيئي:تعريف اإل

 البيئة يف مؤمتر بعد يظهر وبدأ واإلعالم، الصحافة ختصصات أحد هو البيئي اإلعالم

 حالتيهما ئة، وانعكاسوالبي بالطبيعة الصلة ذات واملوضوعات بالقضايا خيتص وهو ستوكهومل،

والرتاثية،  والثقافية، والسياحية، والعلمية، ، واالقتصادية،الصحية البشر حياة جممل على

 رأي تشكيل إىل واجلمهور، ويهدف بالبيئة املتعلقة العلوم بني وصل حلقة أيضاً  وهو.وغريها

   )8(االجتاه" هذا يف للمجتمع عام

 بالبيئة املتعلقة العلمية احلقائق ونشر إنشاء "عملية بأنه البيئي اإلعالم حيث يعرف

 التنمية إىل وصوالً  وذلك البيئي، الوعي من درجة إجياد �دف اإلعالم، خالل وسائل من

  .)9(املستدامة"

 :البيئي اإلعالم أهداف

واملسؤولني،  اجلمهور لدى البيئية واملسؤولية الوعي تنمية إىل البيئي اإلعالم يهدف

 تغيري يؤدي إىل مما البيئية، بالقضايا الكامل الوعي إىل للوصول أنشطتهمو  سلوكهم وتوجيه

 إعالم إىل البيئي اإلعالم يهدف النهاية بالبيئة، ويف الضارة وسلوكياته ا�تمع حياة منط

 من وعناصرها الطبيعة واستدامة جهة، من وأنشطته بني مصاحله توازن حتقيق بضرورة اإلنسان

 وحتسني الفطرية، احلياة بقاء ودميومة األرض، على استمرار حياته يضمن مبا أخرى، جهة

  :إلى حيث يهدف اإلعالم البيئي  .)10( نوعيتها

 إجيابية. بصورة البيئي الوعي تشكيل -1

   .بالبيئة اإلضرار مظاهر متابعة -2

 أساليب مع تبين اجلماهريي، االتصال وسائل كافة تغطية يف البيئي البعد مراعاة -3

  .البيئية القضايا لتغطية جديدة الميةإع

  .والسلطات اجلمهور بني املشرتكة باملسؤولية اإلحساس إىل تستند رؤية تبين -4

االحتاد السوفييت  – يتبليس مؤمتر حدده ملا وفقا البيئي اإلعالم أهداف صيغت وقد

  :يلي كما البيئية الرتبية ضوء أهداف يفم 1977 عام -سابقاً 

 هتماماال مشاعر ومن القيم، من جمموعة اكتساب على واجلماعات األفراد عاونةاملعرفة: م - أ

 .ومحايتها حتسينها يف اإلجيابية حوافز املشاركة ومن بالبيئة،
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 البيئة املشكلة لتحديد الالزمة املهارات اكتساب على واجلماعات األفراد معاونة :القيم -ب

 .وحلها

 حل املشكالت على اإلجيابية للمشاركة اجلماعاتو  لألفراد الفرص إتاحة املشاركة: - ج

 البيئية.

 البيئي اإلعالم هدف أن"إلكسو "والعلوم والثقافة للرتبية العربية املنظمة اعتربت وقد 

 اجتماعًيا سليم وظيفي تكييف معه يتحقق ما ومحايتها البيئية تنمية القدرات يف يتجلى

 وحتفيزه حميطه مع اإلنسان تعامل يف لبيئيالسلوك ا ترشيد عنه ينتج للمواطنني، وحيويا

  )11( ".البيئة محاية مبشروعات للمشاركة

 :البيئي اإلعالم أهمية

 وهذه البيئي اإلعالم إىل خاص بشكل والتنمية عام بشكل ا�تمعات حاجة تزداد

 بكل البيئي معين فاإلعالم. بيئية مشكلة ظهور عند إحلاحاً  وتزداد ومتجددة، ملحة احلاجة

والغابات،  والبحار واأل�ار الرباري يف أشكاله بكل التلوث يف تتمثل اليت املعاصرة األحداث

 املستشفيات اليت ، كذلك)العلمي البحث مراكز( واجلامعات ويف املدارس واملزارع، واملصانع

 عاملياً و  حملياً  هلا والرتويج البيئية السياحة تنشيط يف دوراً  عالملإل أن كما نفايات طبية. تنتج

 أو عمق احلدث ليدرك وواعياً  مؤهالً  يكون أن عليه دوره البيئي اإلعالمي يؤدي ولكي.

 ليكون وعلمية واسعة، بيئية بثقافة يتحلى أن به جيدر لذا معها، يتعامل اليت البيئية املشكلة

   .)12(لألخبار ناقل جمرد وليس فاعالً  دوره

 :التالية النقاط في البيئي اإلعالم دور تلخيص ويمكن

 بيئة لتحقيق �دف ثقافة وتكوين اإلنساين، بالسلوك املخلفات من للتخلص الرتشيد -1

 .أفضل

  البيئة. محاية حول تسجيلية تلفزيونية وأعمال متخصصة برامج إنتاج -2

 .والشباب اجلماهري جتمع وأماكن بالتلفزيون، خمتلفة توعوية وبرامج إرشادية برامج عرض -3

 .له سلوكا الوعي هذا وجعل البيئة مع التعامل كيفية الفرد تعليم يف املسامهة -4
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 العام ا�ال هي البيئة ان باعتبار واسع مجاهريي مستوى على البيئي الوعي تكوين -5 

 على املعتمدة واإلعالنات اهلادفة واملسلسالت الربامج خالل من للحياة، ويتحقق هذا

 .املتحركة الرسوم

السلوكيات  وحماربة البيئة موضوع تناول يف الفعالة األدوات كأحد يوينالتلفز  اإلعالن -6

 .املختلفة

 على البيئة الصحية أثر توضح متثيلية مواقف خالل من حولنا من البيئة إىل االنتباه لفت -7

 منها. والتنفري صورة مرفوضة يف وإظهارها حياتنا يف اخلاطئة السلوكيات حياتنا، وتناول

   )13(.جبمال البيئة التمتع إىل الرغبة الفرد داخل ينمي مبا صورها، أزهى يف ئةالبي تصوير -8

  :في تتمثل البيئي اإلعالم دور تعزيز آليات

 .واملعلومات واملعرفة، العلم، إىل يستند متخصص بيئي إعالم اجياد ضرورة -1

 تلفيف خم البيئة مع ويتعامل السلوك، حيدد بيئي وطين وعي إجياد يف اإلسهام -2

 .القطاعات

 التجارب من واالستفادة مشكالت البيئة، معاجلة واهليئات يف مجيع املؤسسات تعاون -3

  .العاملية

 .باملعلومات الضرورية املختلفة اإلعالم وسائل لتزويد البيئية املعلومات مراكز تعاون -4

 محالت ج وتنظيموالربام واخلطط السياسات لرسم البيئي لإلعالم عليا جلنة وجود ضرورة -5

  . )14("بيئية إعالمية

  تي:البيئي فتتحدد في اآل اإلعالم يستخدمها التي أما األساليب

 التوعية لنشر عمل وورش ومؤمترات، حبث، وحلقات وندوات متخصصة حماضرات تنفيذ -1

  .التلوث ومكافحة البيئة مبختلف قضايا

 مبسؤولياته وتبصره للمواطن البيئية قائقاحل تكشف اليت والتلفازية اإلذاعية الربامج تنفيذ -2

واستخدام األسلوب العلمي املعتمد على اإلحصاءات والبيانات  .مشكالت البيئة جتاه

 والشواهد يف احلوار واملقابلة.

 والرسوم عرب املقاالت والتحقيقات البيئي الوعي لنشر الصحافة تسخري -3

 .اخل...الكاريكاتريية
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 اليت الطبيعية واحملميات احليوان وحدائق واملعارض املتاحف يارةز  على األفراد تشجيع -4

 .فئا�م بكافة للناس البيئية هامة للمعلومات مصادر تشكل

نظمام واال البيئية األهداف ذات األهلية واهليئات واجلمعيات تشكيل على التشجيع -5

  .)15(هلا

 كاحلياة الربية، واملنتجعات، واملراعي.  استخدام األفالم التسجيلية يف إبراز البيئة الطبيعية -6

  .)16(استخدام الدراما يف طرح القضايا البيئية لعامة اجلمهور -7

 الوعي البيئي:

 أولوية ذات البيئة أصبحت األخري القرن نصف العاملي يف البيئي الوعي زيادة مع 

 صرحية دموا تتضمن اصبحت اليت الدساتري على صياغة ذلك وانعكس وقانونية، سياسية

 من السبعينات عقد . وُمنذ "متوازنة سليمة بيئة في العيش حق" تضمن بيئي مدلول ذات

 بني فمن البيئية، باحلماية تتعلق دساتريها أحكام تضمني الدول من كثري بدأت املاضي القرن

 ،م 1976، والربتغالم 1975واليونان ،م 1971سويسرا برزت دولة 30 من يقرب ما

سليمة.  بيئة احلياة يف حبق دساتريها يف اعرتفت اليت الدول أوائل بني من م1978 سبانيااو 

 إىل الثمانينات عقد يف ليصل البيئية احلماية حق اشرتطت اليت الدول عدد ذلك بعد وأزداد

  .دولة 70 حواىل

 من ألكثر الوطنية الدساتري تضمنت والعشرين الواحد القرن من األول العقد وبنهاية  

 البيئية، وهذه والواجبات احلقوق دولة 193 أصل من دولة 149 العامل دول باعأر  ثالثة

ودول  اآلسيوية واألوروبية والدول والوسطى، اجلنوبية وأمريكا افريقيا، أغلب دول تشمل

 .آسيا ووسط الشرق األوسط

 مأحكا بني ما العامل دول اعتمد�ا اليت الدستورية البيئية األحكام تتوزع عام وبوجه  

 اتباعها الواجب األساليب على تركز اجرائية وأخرى السليمة، حق البيئة ُتشرِّع موضوعية

 القوانني من ُسنت عدد املاضي القرن سبعينيات ُمنذ ليبيا . ويف)17(البيئة على للحفاظ

 اآلخر بعضها ُخصص بينما معينة، طبيعية موارد بعضها حلماية ُخصص البيئة، حبماية املتعلقة

 بشأنم  2003لسنة 15 رقم القانون من مؤثرات معينة. ولعل البيئي التلوث سبابأ ملنع

 هذا يهدف البيئة، حيث تعريف حيث من مشولية ووضوحاً  أكثرها يُعد البيئة وحتسني محاية
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 فيه الذي يعيش احمليط باعتبارها وحتسينها، محايتها بقصد البيئة على الرقابة حتقيق إيل القانون

  )18( اإلنسان.

 تعريف الوعي البيئي:

 وأسبا�ا البيئية باملشكالت املعرفة على القائمة العملية تلك" ي البيئ بالوعي يقصد

 إىل يؤدي لذلك، مما والالزمة املتوفرة اإلمكانيات على مواجهتها، والوقوف وكيفية وأثارها

 مواجهة يف ةاجيابي يصبحوا أكثر لكي البيئة حول اخلاطئة املفاهيم وتعديل مغاير سلوك

  .)19(بيئا�م مشكالت

 وجدانيا تأثره عن ناجتة سريعة الستجابة الفرد أداء "بأنه أيضا البيئي الوعى يعرف كما

 يف ودوره وآثارها أسبا�ا حيث من مشكلة بيئية، أو موقف حول بيئية ومعارف مبعلومات

 مستويات وأبسط أول ميثل حيث ،والوجداين املعريف اجلانبني البيئي الوعى حلها، ويشمل

   . )20(بيئته" حنو املتوقع حتدد سلوكه واليت الفرد، لدى البيئية االجتاهات تكوين

  اساليب الوعي البيئي:

 مستحيًال، أمراً  ليس نفسه الوقت يف السهل، ولكنه باألمر ليس الوعي إن حتقيق

 :يلي ما مراعاة متت مىت اإلنسان عند البيئي حتقيق الوعي ميكن حيث

 اإلنسان يرىب البيئة، حيث تعامله مع يف اإلنسان عند اإلمياين اجلانب تنمية على الرتكيز - أ

 . مواردها عدم تدمري على واحلرص مكونا�ا مع التعامل وحسن البيئة، هذه احرتام أمهية على

 العالقة عمق إدراك على واحلث النفوس، يف للبيئة الصادق باالنتماء الشعور غرس -ب

 على للتعرف واجلماعي الفردي الدافع بتوفري كفيل بدوره والبيئة، وهذا اإلنسان بني اإلجيابية

 الضرر يلحق أو يهددها أن ميكن خطر ألي تعريضها وعدم البيئة احلفاظ على شانه من ما

 مبحتويا�ا.

 وإيصاهلا نشرها على الصحيحة، والعمل البيئية واحلقائق املعلومات بتوفري العناية -ج 

 وفئاته. أفراد ا�تمع جلميع واإلرشادية واإلعالمية والتعليمية والوسائل الرتبوية الطرائق مبختلف

 معوقات على القضاء على ا�تمع يف املعنية اجلهات خمتلف من واملخلص اجلاد العمل -د

 . اجتماعية أو فردية كانت سواء مشكالت من يعرتضه ما قد البيئي، ومعاجلة الوعي

  عن رةـخمتص وــــــــل رةــــــفك الدراسية لــــاملراح خمتلف يف التعليمية املناهج تضمني على العمل -ه
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  .)21(تدرجييا البيئي الوعي بتنمية كفيل معها ذلك اإلجيايب وكيفية التعامل ومشكال�ا البيئة 

 أهمية مرحلة الطفولة: - مراحلها -تعريف الطفولة

 تعريف الطفــــولة:أوًال: 

جنة الوطنية الدائمة لرعاية الطفولة بليبيا: " بأ�ا املرحلة اليت مير �ا اإلنسان عرفت الل

وهي املرحلة األساسية يف  15من الوالدة وتنتهي مع بداية مرحلة الشباب وقبل بلوغ سن 

بناء الفرد املتأثر بعاملي الوراثة والبيئة ، واليت تتطلب رعاية وعناية خاصة لتحقيق منوه 

   )22(إكسابه الشخصية السوية".املتكامل و 

   والطفولة تنقسم إىل مراحل: : مراحل الطفولة:ثانياً 

  مرحلة املهد: منذ الوالدة حىت �اية العام الثاين (�اية الرضاعة).  .أ 

  مرحلة الطفولة املبكرة من ثالث سنوات حىت مخس سنوات.  .ب 

  ر.مرحلة الطفولة املتوسطة من العام السادس حىت العام احلادي عش  .ج 

   )23( مرحلة الطفولة املتأخرة من الثانية عشرة حىت البلوغ.  .د 

  :: أهمية مرحلة الطفولةثالثاً 

تعترب الطفولة مرحلة أساسية يف عمر اإلنسان حيث تشغل ما يقرب ربع حياته 

وألحداثها آثار واضحة يف بقية عمره سواء أكان ذلك يف السلوك أو الصفات الشخصية. 

   ة من األسباب التالية:وتنبع أمهية الطفول 

متثل الطفولة مرحلة ضعف بالنسبة لإلنسان حيتاج فيها وبشكل دائم إىل رعاية وعناية يف  - أ

  جتماعية فضًال عن الطعام والشراب. كافة شؤونه سواء البدنية أو النفسية أو اال

  التوجيه الذي يتلقاه يف هذا العمر يرتك أثراً بالغاً عليه. -ب

االهتمام باجلوانب العقلية للطفل يساعد على جناحه، فاألذكياء عادة ما تتوفر العناية و  - ج

  هلم ظروف بيئية وعناية يف صغرهم تساعدهم على اإلبداع عند الكرب.

يتشرب الطفل وبسهولة املبادئ مما جيعل لديه من املسلمات ما يساعد يف إعطائه  -د

  عند الكرب إىل أصول وقواعد مربرة. حصانة قوية ضد املؤثرات اخلارجية، وتتحول لديه

األطفال يشغلون نسبة عالية من ا�تمع تزيد أحيانا على النصف خصوصًا يف دول  -ه 

   )24( العامل الثالث.
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 :البيئة مع والتعامل البيئية التربية

وتتحكم  السكان، حياة على أبعاد من للبيئة ما مثلما البيئة على خطرية أبعاد للبشرية

 آليات إجياد من البد البيئة مع اإلجيايب العمل ولتحقيق البيئة، مع للتعامل عديدة آليات

 السكان. خلدمة أفضل بشكل منها واالستفادة البيئة على للحفاظ اجيايب العمل بشكل

 يركز ألمهية أن أشار من أول عشر الثامن القرن فالسفة من" جاك روسو جان "أن

 الطبيعية البيئة لدراسة  "اجاسر لويس "الفيلسوف دعا عقود بعدة وبعده البيئة، على التعليم

 أخالقية جرعات وإدخال يالقصص األسلوب باستخدام البدايات وكانت وليس الكتب.

 األمرييكية املتحدة بالواليات" "كرونيل جلامعة الطبيعية. ويعزى الطالب بالبيئة إملام لتنمية

 الكساد تسبب وقد. الطبيعية البيئة دمةمستخ الثقافية القيم األطفال تدريس سبقيا

 احلماية تعميم إجتاهات ظهور  ىف العشرين القرن وثالثينيات عشرينيات خالل يقتصاداال

 أثناء بقوة طرحت اليت البناءة لآلراء وكان التلوث. من املخاوف تنامى مع خاصة البيئية

 االمم مؤمتر خالل نإعال صدور يف مهماً  دوارً م  1972بريلأ 22 االرض فعاليات يوم

 أداة تكون أن جيب البيئية الرتبية أن مضمونهم)  1972استكيوهلم(  االنسانية للبيئة املتحدة

 مادة. وعشرين وست ئمباد سبعة اإلعالن حيث تضمن .العاملية البيئية املشاكل ملواجهة

 مثل وقد .يةالبيئ الرتبية لربامج وأهداف بوضعه لغايات ذلكم  1975بلغراد ميثاق عزز وقد

 الحظ الذى تبليسي فإعالن البيئية. الرتبية لتطوير ياحلقيق املرتكزم  1977يتبليس مؤمتر

 يف املتوازنة التنمية وحتقيق العامل يف البيئة على احملافظة يف أمهيتها على يالعامل اإلمجاع

 وموجهات وأهداف غايات وميثاق بلغراد بإدخال استوكهومل مؤمتر قرارات دعم ا�تمعات،

   .)25(لرباجمها ومتنوعة جديدة

 دورًا مؤسستني تلعبان بوصفها واملدرسة األسرة على تقتصر ال أن جيب البيئية فالرتبية 

 فاعًال، تلعب دورًا أن تستطيع ا�تمع يف األخرى املؤسسات إن البيئة، إذ جمال يف اجيابًيا

 وبأساليبه الناس إىل يتوجه أن اإلعالم واجب من أن إذ البيئة، جمال يف دوراً  كما إن لإلعالم

 أفالم أو مسرحيات واىل لألطفال برامج إىل إيضاحية صور إىل أحاديث املختلفة من

 .)26(خمتلفة تشويقية أساليب من الربامج هذه تتضمنه ومبا الغرض موجهة هلذا تلفزيونية

 بشمولية وبيئته نساناإل العالقات بني حتسني إىل البيئي اإلعالم ينحو اإلطار هذا وضمن
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 ونبذ إنتاجيتها وزيادة التقنيات احلديثة استخدام كيفية بتعليم كذلك يعىن كما وتعزيز،

 التوعية العقالنية، وتعترب القرارات البيئية واختاذ القائم البيئي العطب وإزالة البيئية املخاطر

 الرأي �يئة البيئية، وضمن واملشكالت للقضايا العام الرأي حلساسية نظرا مهمة أداة البيئية

 مع الناجح للتفاعل إعداد الفرد إىل البيئية الرتبية تدفع البيئة قضايا مع بإجيابية للتفاعل العام

 البيئية املعرفة إكسابه هذا اإلعداد ويتطلب خمتلفة، موارد من تشمله ما على واحلفاظ بيئته،

 يتطلب تنمية كما ،هوعناصر بيئت ناإلنسا بني املتبادلة العالقات فهم على تساعده اليت

 وتستلزم الرتبية حنو أفضل، على البيئة هذه ظروف تطوير يف املسامهة من متكنه اليت مهاراته

 هذه حنو ميوله واهتماماته وإثارة بيئته، إزاء اإلنسان سلوك حتكم اليت القيم تنمية أيضاً  البيئية

 وتنمية واحملافظة عليها صيانتها على العمل ألمهية التقدير أوجه واكتساب البيئة،

  ) 27("مواردها.

فالرتبية البيئية عرفتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بأ�ا "عملية تكوين القيم 

واالجتاهات واملهارات واملدركات الالزمة لفهم وتقدير العالقات املعقدة اليت تربط اإلنسان 

توضح حتمية احملافظة على مصادر البيئة وضرورة حسن وحضارته مبحيطه احليوي الفيزيقي، و 

  ) 28(استغالهلا لصاحل اإلنسان، وحفاظا على حياته الكرمية ورفع مستويات معيشته".

 فروع ملختلف ربط"عملية اعادة توجيه و  هي لرتبية البيئيةل تبليسي مؤمترتعريف   أما

عقالنية  أعمالويتيح القيام ب للمشكالت، املتكامل االدراكالرتبوية مبا ييسر  واخلربات املعرفة

  البيئية واالرتقاء بنوعية البيئة". املشكالت نبمسؤولية جت يف لمشاركةل

  الرتبية البيئية تسعى لتحقيق أهداف عديدة ميكن تصنيفها إىل أبعاد ثالثة هي: إن

و بيئتهم االدراكي: ويضم املعلومات اليت ينبغي أن يعرفها األفراد واجلماعات حن لبعدا -1

  الفيزيقية، وكل ما حتتويه من موارد وما تتعرض له من مشكالت.

: ويشمل املهارات اليت ينبغي أن يكتسبها األفراد ليتمكنوا من التعامل املهاري لبعدا -2

  الفعال مع بيئتهم.

ا ه: وخيتص باالجتاهات واالهتمامات وأوجه التقدير اليت ينبغي أن يكتسباالنفعايل لبعدا -3

البيئية  ي الرتبيةترم األهداف هذه جانب إىلفراد واجلماعات لرتشيد سلوكهم اجتاه بيئتهم و األ

إىل حتقيق غايات منشودة اهلدف منها نشر الوعي البيئي واملعريف لضمان احلفاظ على 
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املنظومة البيئية وتكامل عناصرها وحتقيق التوازن االيكولوجي وميكن حصر هذه الغايات يف: 

واحلس البيئي حيال البيئة  الوعي اكتساب األفراد على مساعدة به واملراد الوعي: - أ

  ومشكال�ا.

أساسي للبيئة ومشكال�ا واملسؤولية املتكاملة للحفاظ  فهم األفراد ملعرفة: وهي اكسابا -ب

  عليها.

اكتساب القيم االجتماعية، واملشاعر القوية يف االهتمام بالبيئة والدوافع  ملواقف: وهيا - ج

  للمشاركة االجيابية يف صو�ا ومحايتها.

املشكالت  حلل الالزمة واملهارات القدرات األفراد اكساب خالل من وتتجسد ملهارات:ا -د

  البيئية.

القدرات من خالل تقييم التدابري البيئية والربامج التعليمية فيما خيص العوامل  يمتقي -ه

  .)29(ة، والتعليميةيالبيئية والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، واجلمال

 النظر، وجهات لتطوير مستمرة �دفة و طويل وهي سهلة ليست عملية البيئية الرتبيةف

 النتائج ومجلة السلوكية، والتوجهات والقدرات، والكفاءات، ومجلة املعارف، القيمية، واملواقف

 .عليها البيئة واحلفاظ محاية أجل من هذا التطوير، عملية عن الصادرة

 داعني البيئي، الوعي زيادة على تساعد اسرتاتيجيات وضع إىل عرب باحثون دعا وقد

 جتارب من لالستفادة البيئية اللقاءات بعقد والتوسع واخلربات االوروبية التقانات نقل اىل

 البيئي، الوعي تنمي اسرتاتيجيات وضع هو البيئة تلوث أن حل مشكلة اوضحو ااآلخرين. و 

 اىل امللحة احلاجة من نطالقًاا نظيفة بيئة على احلفاظ عوامل % من 50 كذل إذ يشكل

 .)30(البيئية للرتبية عربية خطة بناء

 التربية البيئية لدى االطفال:

 فهم جدا، حمدود البيئة ومشكالت بقضايا طفالاأل وعى أن إىل الدراسات تشري

 البيئي الوعى بني التداخل كبرية ويبدو بدرجة القضايا وتلك املشكالت هذه يتجاهلون

 التنبؤ ضوئها على ميكن اليت املؤشرات من يعد البيئي الوعى مستوى أن يف يالبيئ والسلوك

 أنعكس كلما الطفل مرتفعًا لدى البيئي الوعى مستوى كان كلما أي ،بالسلوك البيئي

  . )31( صحيح. والعكس بيئته، جتاه سلوكه على إجياباً 
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 :طفالألك البيئي لسلو ال على المؤثرة العوامل

 البيئية، واملعتقدات، والقيم البيئية، واالجتاهات البيئية، املعرفة أن من الرغم على

 تبقى العوامل تلك فإن ،البيئي السلوك تشكيل دور يف هلا عوامل كلها البيئة وأخالقيات

 .األطفال لدى البيئي السلوك عن نتحدث حينما التأثري طفيفة

 معرفية، عوامل :إىل البيئي السلوك يف املؤثرة العوامل صنيفت ميكن عامة وبصفة

  :تشمل حيث اجتماعية وعوامل نفسية، وعوامل

 مبعلومات اإلملام ومدى وأسرته، للطفلوالثقايف  يالتعليم تشمل املستوى : املعرفية العوامل - أ

 وقضاياها. وعناصرها ومشكال�ا البيئة عن كافية معرفية وخربات

 يعيش اليت للبيئة حبه، وكراهيته ومدى البيئية واجتاهاته الفرد ميول تشمل: النفسية العوامل -ب

 أو سلبية ومدى مواردها استنزاف يف رغبته أو البيئة، تلك احلفاظ على يف رغبته ومدى فيها،

 أخالقياته تشكل البيئية اليت للقيم امتالكه ومدى السوى، البيئي السلوك حنو اجتاهاته إجيابية

 .يئيةالب

 اإلقامة، وحمل الدخل، ومستوى والعمر، متغريات: اجلنس، تشمل االجتماعية العوامل - ج

بيئته،  جتاه خاطئ سلوك يسلك كي الطفل تدفع أخرى عوامل هناك العوامل تلك جانب وإىل

 ما بكل واللعب اللهو يف ورغبته وعناصرها، بيئته استطالع يف الطفل رغبة العوامل: هذه ومن

 يفف جتاه البيئة، خاطئ سلوك يسلكون من خصوصاً  اآلخرين وتقليد حماكاة يف غبتهور  حوله

 له ميثلون الذين األطفال من لغريه جماراته من للطفل اخلاطئ البيئي السلوك يأيت األحيان معظم

 ) 32( . السيئ املثل

 :البيئية القيم خصائص

 .واالحتكاك بالتعلم كتسبوت اجتماعي، سياق يف تصدر أل�ا اجتماعية أبعاد هلا - أ

 .عالجها وطرق البيئية، املشكالت على للتغلب ووقائية عالجية -ب

 آلخر مكان من وختتلف الطفل والبيئة، بني للتفاعل نتيجة للتغيري وقابلة ثابتة غري نسبية - ج

 .واجلمعي الفردي السلوك وتوجه وا�تمع الفرد �ا يؤمن ذاتية أ�ا كما ومن طفل آلخر،

  .معني قيمي نسق يف اجتاهات جمموع تضم أل�ا جتاهاتاال من وأعمق أعم -د
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 المحافظة على البيئة: قيم مجاالت

 املوارد، على للحفاظ سلوك الطفل بضبط وتعىن ومحايتها، البيئة على احملافظة قيم - أ

 .والبيئة اإلنسان بني العالقة وتنظم استغالهلا، وحسن من االستنزاف ومحايتها

  .التشوه من محايتها على والعمل البيئة حنو إحساس الطفل وتتناول البيئي اجلمال مقي -ب
 االجتماعي السلوك لقواعد مراعاة الطفل البيئة، أي كيفية حنو االجتماعية املسؤولية قيم -ج 

  ) 33( املناسب.

  دور الوسائل اإلعالمية في تنمية التربية البيئية :

م املرئية واملسموعة واملقروءة دور أساسي يف تنمية الرتبية من املعروف ان لوسائل اإلعال

البيئية. حيث استخدمت الدول العربية وسائل اإلعالم اجلماهريية يف نشر املعارف العلمية 

عن البيئة وتوعية اجلماهري باملشكالت البيئية. كما استخدم التلفزيون التعليمي وغريه من نظم 

من املدارس من أجل تقدمي تعليم افضل نوعية سواء عن طريق التكنولوجيا الرتبوية يف عدد 

و بتخفيف العبء عن املربني. ورغم امتالك الدول العربية البىن املادية أبث برامج منتقاة 

األساسية من االتصاالت غري إ�ا ال تستغل بدرجة كافية ألغراض تربوية. ومن أجل التثقيف 

ائل اإلعالم على حنو اكثر "تركيزا وانتظاما بشأن مشكالت البيئة ينبغي استخدام وس

وتنوعا"، وكذلك تدريب عاملني متخصصني يف مراقبة هذه الربامج وتقييمها حىت حتقق 

الرسائل املنقولة وظيفة تربوية حقه يف جمال الرتبية، ويف هذا اإلطار البد ان تأخذ املؤسسات 

  اإلعالمية دورها يف : 

 ئة عن طريق الصحافة واإلذاعة والتلفزيون واإلنرتنت. نشر املعارف عن محاية البي - أ

 عقد ندوات التوعية للطفل لبيان خماطر التلوث البيئي وسبل محاية البيئة. -ب

اعتماد أسلوب املسابقات البيئية سواء عن طريق الصور الفوتوغرافية أو الرسوم أو  - ج

لثقافية ا والبوسرتات إصدار النشراتو  البحوث العلمية إلبراز املشكالت البيئية . املقاالت أو

املتخصصة، واألفالم الوثائقية اليت تتناول جماالت البيئة واملخاطر النامجة عن تلوث البيئة 

 وأثرها على األسرة وا�تمع.

 ستفادة من االحتفاالت الوطنية والدولية باملناسبات البيئية لتنمية الوعي البيئي. اال -د

  تدريبية للصحفيني ومنتجي الربامج التلفازية واإلذاعية وغريهم من العاملنيد دورات ـــــــــعق -ه
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يف وسائل اإلعالم واليت متكنهم من تناول القضايا البيئية بالصورة املناسبة، وبتبادل الربامج 

 واألفالم اليت تعاجل قضايا البيئة يف خمتلف الدول .

ائل اإلعالم بإيصال الربامج املتعلقة ضرورة التنسيق بني منظمات ا�تمع املدين ووس -و

 يشملهم التعليم النظامي. بالرتبية البيئية اىل قطاعات عريضة من السكان الذين ال

تشجيع منظمات ا�تمع املدين الوطنية والعربية واإلقليمية على إنشاء شبكة لتبادل  -ز

  . )34(البيئية املعلومات عن املواد اليت تنقلها وسائل االعالم يف جمال الرتبية 

  :الوعي البيئي للطفل

 الوعي تنمية ويعد اآلخرين، حماكاة من ينطلق االطفال لدى  البيئي السلوك إن  

 من البيئي تنمية الوعي وميكن بالطفولة، هتماماال جماالت من خاصا جماالً  لألطفال البيئي

 فيتعلمون واحلركية لفنيةاملوسيقية وا األنشطة بعض تتضمن واليت البيئية الرتبية برامج خالل

 . عليها وحيافظون البيئة حيمون كيف

 االجتاهات، تنمية إىل الطفولة من املبكرة املراحل يف البيئية التوعية و�دف   

 املنزل مثل املباشرة بيئتهم على إجياباً  ينعكس مبا األطفال لدى والقيم والسلوكيات ،واملفاهيم

 ومبا أن .)35(لبيئياألمان ا حتقق اليت املتوازنة العالقات من نوع العامة، ولتحقيق واحلدائق

 من خالل لديه يتكون فأنه البيئية، والقضايا املشكالت للطفل هو موقفه جتاه لبيئيا االجتاه

 صورة يف يظهر املوقف املختلفة، وهذا ومواردها وعناصر البيئة مكونات مع وتفاعله احتكاكه

  بيئته. جتاه اإلجيايب أو السلىب سلوكه على ذلك وينعكس الرفض، أو املوافقة

 من نوعان وهناك البيئة، جتاه سلوكيات األفراد تؤثر على البيئية األفراد معتقدات أن

الرمزية  الذرائعية)، فاملعتقدات (الوسيلية واملعتقدات الرمزية، املعتقدات: مها البيئية املعتقدات

 النوع فإن لذا ارتباطاً بالواقع، منها أقل لكنها الوسيلية، املعتقدات من اختصارا أكثر تكون

األول،  النوع من البيئي السلوك على التأثري يف فعالية أكثر يكون البيئية املعتقدات من األخري

 " مصطلح يأيت الوجدانية التعلم جوانب قمة السلوك، وعلى مع تتداخل اليت القيم كما تلك

 القيم متثل حيث لسلوكه، وموجها الوجدانية الفرد مةمنظو  يف متقدماً  البيئية" مستوى القيم

 سلوكه بأمناط للتنبؤ قويا مؤشرا البيئية الفرد قيم تكون أن املفرتض ومن الشخصية االجتاهات

البيئة"  أخالقيات " أو "البيئي اخلُلق" هو آخر مبصطلح البيئية القيم املتوقع، وترتبط البيئي
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 على ينبغي اليت املعايري تلك " بأنه البيئي اخللق ويعرف وتوجهها. البيئي السلوك أمناط يف

 كموجهات �ا يتمسك واليت وسلوكاً، وإدراكاً  معرفة بيئته، مع عالقته يف �ا االلتزام الفرد

  )36( البيئة. حنو سلوكه ألمناط

  :نشر الوعي البيئي لدى الطفلالوسائل اإلعالمية ودورها في 

 والصبا، ةاالجتاهات الفكرية والقيم االخالقية واالجتماعية خالل فرتة الطفولتشكل 

من هنا فإن  وتتحكم هذه القيم املستقرة يف نفسية هذا الطفل يف سلوكه شاباً ورجًال وكهًال،

 يف الطفل واليت تنمي الشعور باجلمال والنفور ةوقيذغرس القيم االخالقية واالجتماعية والت

حىت تضمن التزام  بيئة عنده منذ بدايات ادراكه املبكرة،المن القبح وتعلي من قيمة صيانة 

هذا الطفل يف مراحل حياته بسلوكيات سوية جتعل محاية البيئة واحلفاظ عليها والنفور من كل 

فهذه احلقيقة تلقي على كاهل وسائل اإلعالم  ابعًا من الذات، ما يلوثها سلوكًا طبيعيًا ن

ولو جنحت وسائل اإلعالم يف أداء هذه الرسالة  عامة واملخصصة لألطفال مسؤولية ثقيلة،

حرصاً حريصا  أ وقد رسخت فيه هذه القيم اليت جتعلهفمعىن هذا أن جيًال جديدًا سينش

أن تنمية حاسة التذوق لدى  الطفل ليسعد بكل ما هو كما  .شديدًا على صيانة البيئة

هذه  فة ورفض أي تلوث يشوهيمجيل وينفر من كل ما هو قبيح تدفعه للحفاظ على بيئة نظ

  .)37(البيئة

  وسائل األعالم المرئية والمسموعة: وًال:أ

إن مشاهدة التلفزيون ممارسة يومية تشغل فراغ الصغار، ولقد أثبتت الدراسات إن 

التلفزيون له األثر األكرب على تصورات وسلوكيات األطفال بسبب عدم تكون معايري القبول 

 اليت األشكال الرباجمية فمن الضرورة إعداد  )38( قلة معرفتهم وخرب�م.والرفض، لديهم حبكم 

 الطفل بربامج االهتمام بالبيئة املهتمني على البيئة للطفل، حيث يتحتم موضوعات تناسب

 والقيم، األفكار أو التذوق أو السلوك يف سواء التشكيل مرحلة يف متلقي مع فإ�ا تتعامل

 يف املستقبل جليل واألذواق والقيم واملفاهيم السلوك أمناط تشكل أن الطفل وتستطيع برامج

 من على العديد حتتوي الطفل البد ان وبرامج .سلوكًا تلقائياً  البيئة على احلفاظ جيعل اجتاه

ومن أمثلة ) 39. (وتذوقه وسلوكه الطفل مفاهيم تشكيل على تؤثر اليت الرسالة لبث الفقرات

 وتداعب الطفل خيال إىل املتحركة الرسوم أفالم حيث تتوجه كةالرسوم المتحر هذه الربامج 
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ا له فهي املدهشة، واملفارقات لأللوان واحلركة حبه
ً
 وممتعة، رائعة آفاق يف جيعله سحريًا عامل

للتسلية  جماالً  فقط تعد مل فهي الطفل، لدى الوعي بناء أدوات ىإحد الكرتون أفالم وتعترب

 ساعدت جديدة تقنيات وجود يف خاصة الصغار أجيال ةتنمي روافد أهم من أصبحت بل

توصيلها  يراد ما قيمة من ختلو أن الصعب من الكرتون فأفالم اخليال، هذا على توسيع

 إحساسه على تراكمت تاريخ هلا األفالم من النوعية هذه لكن ووجدانه، لصقل عقله للطفل

  ) 40( وتطورها. الفنية األدوات

 :وءثانياً: اإلعالم المقر 

من  ان اإلعالم املقروء كالكتب وا�الت هلا فاعلية يف تنمية ثقافة الطفل مبا يتضمنه 

قصص وأشعار وجمالت فهي ترقى بالسلوك وتبث األخالق الفاضلة، وتقَوم السلوك حبيث 

تكون الكلمة املقروءة رافدًا تعليميًا يثري ثقافة الطفل خصوصا يف تنمية الوعي البيئي 

   )41( على البيئة.باحملافظة 

حيمل  ما من الوسائل اإلعالمية األخرى بأنه عادة الكتاب عن غريه ويتميز :الكتب -1

هتمام واال احلاجة. عند الكلمة املكتوبة بإمكانية الرجوع إليها متتاز كما ثقافة عميقة،

على  كتبها تعتمد قراءة عن املكتبة املدرسية اليت احلديث إىل يف الرتبية يؤدي بالكتاب

   .االختيار وليس اإلجبار

ومن أنواعها  قوي وعميق. تأثري من الكتاب به يتميز مبا الصحافة تتميز :الصحف -2

  .مناسبة معينة الصحف املطبوعة، والنشرات، والكتيبات اإلعالمية الصادرة ملواكبة

خمتلف  يف االطفال لتوعية املعرب، الرسم على املعتمدة اإلعالمية الملصقات -3

  .)42(االتا�

 اليت واحليوانات اخليال قصص إىل حيا�م من األوىل املراحل يف األطفال : مييلالقصص -4

 حتثهم وبيئية وسلوكية أخالقية قيًما حتمل هادفة بصورة هلم تقدم أن على تتكلم واملغامرات

 نفس إىل الصحفية الفنون أقرب هي والقصة بسيط، تربوي بقالب عليها على احملافظة

 طريق املثرية، وعن بأحداثها خياله وإثراء باخلربات، تزويده يف كبري دور من ملا هلا لطفل،ا

 والكرم، والعدل، األمانة، واخلري، مثل الفضائل متثل سوية مناذج تقدمي ميكن القصة وأبطاهلا

 الطفل استيعاب يف واضحة، ولأللوان أمهيتها وأفكار قصرية ومجل بسيط وذلك بأسلوب
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 كما أن معرفة  .الطفل للقراءة قابلية اجلمالية، فتزيد بالقيم واإلحساس الكلمات، ملعاين

انتباه  جتذب واليت املطلوب، املزايا، والتأثريات حتقيق إىل يؤدي األلوان خصائص

  .)43(األطفال

 كثري إىل وحتتاج عنها، الكتابة عند وإصرار مهارة إىل االطفال البيئية حتتاج فقصص

 مبجموعة الّكتاب ينصح البيئة تتعرض ملوضوعات اليت القصص كتابة وعند االجتهاد، من

 :بكتابتها الشروع قبل تطويرها وآليات القصة ختياراب تتعلق جيدة قصة إلنتاج نقاط

 جديدة. فكرة القصة تقدم أن - أ

 .البيئية املنظمات أخبار آخر على االطالع -ب

 .املناسب الوقت يف القصص تقدمي من بد ال - ج

 .حمدد بشكل النتائج األفضل تقدمي منو : ضمنياً  تركه أو بوضوح اهلدف ذكر -د

الذي  السلوك أو الرأي كان فكلما : املوجودة االحتياجات أو االجتاهات، استخدام -ه

 زاد احتمال فعالً  املوجودة احتياجاته لتحقيق وسيلة أنه على للطفل يبدو القصة تقرتحه

 . املطلوب للتأثري حتقيقها

 املطروحة معقد والقضايا البيئة موضوع أن فيه شك ال وشواهد: ومما بأدلة الرسالة تقدمي -و

 ذلك يف ملا املوضوع تدعم أدلة وشواهد بتقدمي االهتمام الضروري من لذلك علمي، طابع هلا

  .)44(اجلمهور إقناع يف أكرب تأثري من

 وقصص كليلة ،ودمنة، صصالشعيب كق تراثنا من املستمدة القصص من العديد وهناك

 األخالقية القيمة تنمي واحليوانات واليت الطيور،  عن الرائعة بالقصص الزاخرة ليلة وليلة ألف

 كما حتث نظيفة، بيئة يف حتث على العيش واليت بقاءها، على احملافظة وضرورة الطبيعة حنو

   .واحليوانات الطيور، لصحة نظيفة املياه على احملافظة على ضرورة

  :ثالثا الفنون

 إحساسه وتنمية اإلنسان، نفس �ذيب يف أساسياً  دوراً  عام بوجه حيث تلعب الفنون

 الثقافة، ورهافة من أعلى درجات إىل به االرتقاء وكذلك تذوقه، ورفع مستوى باجلمال

 احلس. وتشمل الفنون: 

  فولة اإلنسانية، ومنــــالط لةــــرز األنشطة يف مرحــــدان من أبــــ: حيث تعاألغنية والموسيقى - أ
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النادر أن جند أغنية واحدة يؤدو�ا األطفال بدون حركة تتمثل يف لعبة، أو متثيلية تناسب 

 بعض وجود من متاماً  خيلو جمتمعًا واحداً  جند ال إذ) 45( مداركه وخربا�م البسيطة احملدودة.

 فرد يلفظه الذي الصوت أن دجن حيث االتصال، طابع هلا اجلمايل، فاملوسيقى التعبري أشكال

 اإلشارات تتلوها واليت واالنفعالية الوجدانية باألصوات املوسيقى صوتاً اتصالياً، وتبدأ يعترب ما

 احلاضر الوقت يف املوسيقى وتستخدم خمتلفة، اجتماعية أغراض ختدم اليت والنداءات

 العمل، فاملوسيقى يف غبةالر  وزيادة العصيب الداخلي للجهاز احلفز خلفية تأثريية كموسيقى

 واملوسيقى شعورياً، اإلنسان ال جسم أعضاء حترك وأن املتنوعة املشاعر تبعت أن على قادرة

 ربط فمن خالل املوسيقى ميكن. ترمجة إىل احلاجة دون اجلميع يدركها اليت الوحيد الفن هي

 ، والرياح،العصافري، والطيور أصوات تقليد خالل من وذلك الطبيعية، ببيئته الطفل

 هي  كما الطبيعة حماكاة على االقتصار ليست املوسيقار مهمة أن أرسطو ويقول واألشجار،

 من خيلق وبذلك عليها، مثايل فكري طابع بإضفاء موسيقاه يف الطبيعة يصري خلق وإمنا

 حماكاة الفن كان ملا انه يعتقد روسو له، وكان منوذجا اختذه الذي من ذلك أروع األصوات

 الكون يسود الذي لإليقاع مطابقة املوسيقى صورة أن هي لذلك املنطقية فالنتيجة يعةللطب

 املوسيقية إىل اإليقاعات ستماعاال على دأب لو اإلنسان وسع ففي ذلك وعلى بأسره،

  .)46(بالطبيعة ويتحد الطبيعي للقانون وفقا يعيش كيف يتعلم أن السليمة

 قنعةاأل واألشجار اليت يقوم �ا األطفال، وصناعة ر،الطيو  عن : إن التمثيلياتالتمثيل - ب

 حلركات اإليقاعي الرقص وأداء القصة، متثيل كيفية على والتدريب الطيور املختلفة، لبعض

وحماكا�ا وغرس يف ذهنه الوعي  األشجار، كلها وسائل تساعد الطفل على معرفة البيئة،

الفقرات  النفس وعلم الرتبية علماء يراجع نأ جيب لذا. بأمهية احملافظة عليها وجعلها نظيفة

 املواقف أو العبارات، بعض تتسبب ال حىت اجلذاب الفين بالشكل هاإعداد بعد  التمثيلية

 )47( عكسية. نتائج اليت إىل

 الفن أن بالطفل واملهتمني والرتبويني، النفس، علماء لدى املعروف : منالمسرح - ج

فن  فهي وجتذبه، الطفل يف تؤثر اليت الفعالة والرتبوية ة،التعليمي الوسائل أهم من املسرحي

 واملالبس والديكور، والتمثيل ة،ثاحلدو  أو القصة من عديدة فنية عناصر على حيتوى مركب

 فاملسرح .والوجدانية العقلية قدراته وتنمى الطفل جتذب اليت العناصر من واملوسيقى وغريها
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 جمال الرتبية يف استثماره ميكن خصًبا منه جماال جتعل أساسية عناصر على حيتوى بطبيعته

 وهذه العناصر تتمثل يف: البيئية.

 ما غالًبا واليت ةثاحلدو  أو احلكاية على أساسه يف الطفل مسرح : يعتمدةثالحدو  -1

 واليت توصيلها، املراد الفكرة لنسج اخليال مع الواقع الطفل، فيتداخل طبيعة مع تتناسب

 إن القول ميكن عامة وبصفة وفهمها، استيعا�ا القدرة على يسهل مما ،انتباهه وتشد جتذبه

 يف جاءت إذا ولكنها للطفل، املرئي الواقع عن جامدة غريبة تعترب البيئة وقضايا موضوعات

 شخوصها، مع أحداثها ويتعاطف مع يتفاعل حدوته فإن الطفل أو قصة، عرب شيق إطار

 أحداث ختاطب حيث احللول،و  والنتائج األسباب خالهلا من ويدرك املشكلة أمامه ويرى

 التعليمية القيم تغرس املسرحية وقيم، وبالتايل أفكار من تثريه ملا عقل الطفل املسرحية

 مع يوالعاطف الذهين تفاعلهم خالل من ذلكو  األطفال، أعماق مجهور يف والرتبوية

 والشخصيات.  األحداث

 الطفل، خماطبة عناصر من هاًما عنصرًا سيدالتج يعدتجسيد الشخصيات الخيالية:  -2

 وتتحرك، تتجسد، أمامه الشخصيات يشاهد فالطفل املسرحية، عناصر أهم من وهو

 الذهين املستوى على معها والتفاعل الفكرة استيعاب على الطفل يساعد وتتحاور، مما

 لطيور،وا احليوانات، جتسيد على الغالب يف الطفل مسرح يعتمد حيث) 48( .والعاطفي

متده  حيث تعليمية، قيمة للطفل يقدم اخليالية، مما من الشخصيات وغريها واحلشرات،

 على فيتعرف واحليوانات، والطيور واحلشرات واألشجار األشياء طبيعة حول باملعلومات

احلفاظ  حوله وأمهية من البيئة على يتعرف مث ومن احلياة، يف وأضرارها ووظائفها فوائدها

 جمال البيئة يف ودوره الطفل مسرح يف التجسيد لعنصر التعليمية تها. فالقيمةومحاي عليها

  : اآلتية النقاط تتضح يف

وتتحاور  تتحرك شخوص هيئة يف واحليوانات اجلمادات جتسيد على الطفل مسرح يعتمد - أ

 حوله. من البيئة ختص وقضايا معلومات ثناياه وهذا حيمل يف األحداث، يف وتشارك

 تقدمه فيما خاصة الواقعية، أو صفا�ا طبائعها حتمل ستظل الكائنات تلك إن -ب

 الضارة تأتى فاحليوانات واحلشرات ضرر، أو أو نفع شر، أو خري من والبيئة لإلنسان

 األليفة فهي واحليوانات األشجار والطيور أما حوهلا، من ضرر على تعمل شريرة  شخصيات
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 وتوعية البيئة على يف التعرف وهذا يساهم بيئة،لإلنسان وال وصديقة خرية شخصيات تأتى

 الطفل.

مستوى  على التكبري أو التجسيم، أو التضخيم، على الغالب يف التجسيد يعتمد - ج

 هذا يعد البيئة جمال وىف وطبيعتها، األشياء صفات للطفل يوضح مما والقول والفعل الشكل

 كامليكروبات، ا�ردة بالعني ترى ال دق اليت وصفا�ا، األشياء خصائص لتوضيح جماالً خصًبا

  .واجلراثيم
البيئية  الرتبية أساليب املسرح أحد داخل الشخصيات بالتمثيل لبعض املشاركة مفهوم -د 

العرض  لصالة وإدخال اجلمهور التذاكر، بقطع األطفال مشاركة أسلوب فحىت للطفل،

 مكتوب مهمالت سلة يف ، ووضعهاالتذاكر قطع طريق فعن للطفل، البيئية الرتبية يف يشارك

 كلها ونظام، �دوء الصالة إىل اجلمهور وإدخال مثال، النظافة أمهية عن معلومة عليها

 واملشاركة  "الفعل" على يقوم عموًما فاملسرح البيئة، على احلفاظ على الطفل سلوكيات ترىب

  .)49(طلوبامل اهلدف حنو املمارسة تلك توجيه وعلينا له، ممارسة هي الفعل يف

  :برامج المسابقات -د

مع  تتعامل أل�ا أشكاهلا بكل املسابقات برامج جاذبية والتلفزيونية اإلذاعية املواد أكثر من

 لبث تتسع بطبيعتها املسابقات وبرامج . التفوق إثبات يف الرغبة وهي طبيعية إنسانية مشاعر

موضوعاً  تكون البيئة عن ناسبةم اختيار معلومات البيئة، ويتم قضايا عن كثرية معلومات

 أقرانه مع املسابقات هذه يف التنافس ومن خالل الطفل، يتلقاها اليت واملعلومات للمسابقات

 تكون أن ميكن اليت املعلومات انتقاء الربامج هذه مثل معدي بسرعة، وعلى ذهنه يف تثبت

 وموثوقة وافية مبعلومات الطفل فتزويد البيئة، حول  قضايا الضرورية للمعارف مناسبا أساسا

 الربامج هذه وإعداد . عالية بيئية بثقافة مزود جيل جيدة لتنشئة فرصة ميثل البيئة قضايا عن

 وعلماء النفس، الرتبية وعلم علماء مثل التخصصات خمتلف من بعلماء االستعانة يتطلب

 اإلذاعية األشكال من العديد يف املعلومات هذه وتقدم الطفل، تربية يف واألطباء االقتصاد،

  . )50( والتلفزيونية

  : والتربوي المدرسي اإلعالم

  البـــــــــــالط دراتــــــــق تنمية يف ودوره واملدرسي الرتبوي المــــــــــــاإلع مفهوم حول احلديث 
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 البشري الذي العنصر تكوين يف البعيد املدى على لتحقيقه نسعى نبيل هدف أمام يضعنا

 املدرسة يف وأن الطالب للتنمية احلقيقي املدخل هو التعليم التعليمة، باعتبار عمليةال من نريده

 هذا خالل من وميكن الرائد، املعلم بواسطة ا�تمع يريدها وجهة أي على للتشكيل قابل

 حديثًا فلم الرتبوي" "اإلعالم مصطلح ظهر لقد. الطالب البيئية لدى الثقافة غرس اجلانب

 بدأت عندما علمي كمصطلح ظهوره وكان العلمية الرتبوية، الكتابات حميط يف معروفا يكن

 التسعينات من السبعينات وبداية أواخر يف تستخدمه والعلوم للرتبية والثقافة الدولية املنظمة

 منها ويتضح خمتلفة زوايا من الرتبوي تناولت اإلعالم علمية دراسات اآلن. وقد أجريت وحىت

 بعض واضحة، وهناك علمية وبصورة دقيق لتحديد حيتاج الرتبوي عالماإل مصطلح أن" مجيعا

  :منها اإلعالم الرتبوي ملاهية تعرضت اليت التعريفات

 االتصال وسائل يف احلديثة التكنولوجية األساليب كافة ستخداما "يعين التربوي اإلعالم -

واخلربات واملعتقدات  واملعلومات اآلراء خالل من للتوعية) املرئية-املسموعة–املنشورة(

 خالل وكل ذلك جتماعيةواال. والثقافية..والعلمية..الرتبوية النواحي متس اليت واالجتاهات

 أو..احلديثة املسموعة االتصال وسائل من بأي الشخصي االتصال أو.. اجلماهريي اإلتصال

  ."املقروءة أو..املرئية

 األبناء وقدرات واستعداد حاجات عن تكشف تربوية مواقف املدرسية باعتبارها األنشطة إن

 العقل والوجدان، حاجة بني جيمع متوازنا إعداًدا األبناء إعداد إىل" وصوال على إبرازها للعمل

 إذ يؤكد الدراسية، واألنشطة املنهج الدراسي جزئي بني والتكامل التنسيق حتقيق من البد إذن

 برتبية كلفها ا�تمع تربوية مؤسسة هي اإمن فحسب للتعليم مكانًا تعد مل املدرسة أن املربون

 ،واإلذاعة، واملعمل املرسم، وكذلك. تربوية ضرورة املدرسة يف واملسرح فامللعب أبنائه.

 لغرس استثمارها ميكن .تربوية ضرورات واملعسكرات مجيعها ،والزيارات ،املدرسية والصحافة

   .)51(املدارس أروقة يف يئيالب دور اإلعالم وتفعيل الطالب نفوس يف البيئية القيم

 :وسائل اإلعالم التربوي

 التكنولوجي لتقدم نظراً  املؤسسات الرتبوية؛ أقوى اإلعالم اليوم من تعترب وسائل

 هلا،  املتابعني وجذب اإلثارة، يف ع به من قوةتوملا تتم العرض، وسائل  يف والتقين اهلائل،

  ومن هذه الوسائل: الفاضلة. واألخالق العليا، القيم وسيلة لغرس فاإلعالم
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واستقبال  إنتاج، حيث تتميز بانتشارها الواسع، وباخنفاض تكلفة اإلذاعة المدرسية: -1

برزت اإلذاعة املدرسية كأحد ألوان النشاط املدرسي، واستطاعت وقد . )52(الرسالة اإلعالمية

حلديثة. إن اإلذاعة املدرسية أن تتبوأ مكاناً مرموقاً حيث تعد أساساً متيناً من مقومات الرتبية ا

تسهم يف التكوين املعريف واالجتماعي للتالميذ بصورة تفوق الدروس التقليدية، وذلك راجع 

لعدة أسباب منها : إمكانية تنويع براجمها اليت تعتمد على الكلمة املسموعة واملؤثر الصويت، 

ا صاحب ذلك مؤثرات إذ ثبت علميًا أن الصوت البشري يثري صورًا ذهنية متنوعة، وإذ

صوتية فإن ذلك يثري االنفعاالت ويسهم يف خماطبة وجدان املستمع، وبالتايل إثارة العواطف 

  .اإلنسانية ويفتق عوامل اخليال

وتنبثق أهداف اإلذاعة املدرسية من أهداف اإلعالم الرتبوي، ومن بني أهدافها تزويد الطالب 

حبكم تكوينهم الفسيولوجي، كما تقدم هلم  باملعلومات اليت تشبع فيهم حب االستطالع

بصورة مشوقة تقوم على الشرح والتحليل والتفسري والتبسيط، وهي تسعى  املعارفألونًا من 

بذلك إىل إكسا�م مهارة التعبري عن أفكارهم، والثقة يف تفكريهم وقدرا�م العقلية، كما 

اجمها، وهم يقدمون هذه الربامج تنمي فيهم النظرة الواقعية حينما يسهمون يف التخطيط لرب 

طالع وتعرفهم مبصادر املعلومات، وتشجعهم على التفكري العلمي، تعودهم على البحث واال

جتاهات والقيم الرتبوية بتكارية لديهم، وتوجههم حنو االوتنمي اخليال العلمي والروح اال

روافد  من رافد باعتبارها رسيةاملد اإلذاعة وهي استثمار هامة جزئية إىل نشري وهنا )53( .العليا

بنظافة  وتوعيتهم للطالب إرشادية فقرات خالل من البيئة يف خدمة املدرسي اإلعالم

 من واليت اإلعالم الرتبوي رسالة أهداف حتقيق ومراعاة العامة، البيئية النظم واحرتام املدرسة،

  -: أبرزها

 .بيئي منظور من واملدرسة البيت بني القائم الرتبوي التكامل دعم - أ

 ،وتقييمها، ونقدها ،وتوجيهها ،واجرائها ،إعدادها يف باملشاركة املدرسية األنشطة دعم -ب

 الرتبوية. العملية جناح على ويساعد التعليمية العملية يدعم مما

 . واملمارسة باإلثراء وصقلها اهلوايات ودعم ...باجلمال والشعور الفين الذوق تنمية - ج

 التالية: المكاسب تحقيق يمكن للفنون اإلذاعية الطالب ممارسات خالل ومن

 . املستدامة والتنمية البيئية أمهية املوضوعي، ومعرفة البناء النقد ممارسة -أ 
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 . اجلمايل والتذوق األدبية الطالب ميول تنمية -ب

 معحرتام البيئة او  ةواملواجه األخر الرأي واحرتام الرأي، إبداء مهارات الطالب إكساب - ج

 إذاعي برنامج خالل ختصيص من البيئة على واحملافظة البيئية املفاهيم كافة تضمني مراعاة

 برنامج خالل بيئية فقرات إرشادية تقدمي مع البيئة، حول املدرسة أيام إحدى يف متكامل

 ) 54( اليومية. اإلذاعة

ية، وسهولة الواسع، واملشاركة اجلماهري  : ومتتاز بإمكانية الطرح املتعمقالصحف -2

الصحيفة  صفحات على البيئية للثقافة ا�ال افساح ميكن كما، حتفاظ �ا وتداوهلااال

بني  فالصحافة املدرسية ميكن أن تكون وسيلة جيدة الكتشاف القدرات اإلعالمية. املدرسية

اسع يف مبفهومها الو  الطالب وتنميتها، إضافة إىل أمهيتها يف تأصيل القيم الرتبوية ونشر الثقافة

 .املدرسة، والثقافة البيئية على وجه اخلصوص

  . وميتاز بالقدرة على إيصال األهداف الرتبوية بأسلوب مشوق :المدرسي المسرح -3

: وهي وسيلة فعالة يف حال العناية �ا فنياً، وبانتقاء مضامني تربوية جيدة الملصقات -4

حنو البيئة، وحماربة السلوك غري املرغوب والسلوك اإلجيايب  والقيم، تسعى إىل غرس املفاهيم،

 ..فيه

 وهي وسائل ضرورية لتثقيف القائمني على الرتبية، الكتب والدوريات المتخصصة: -5

واإلعالم الرتبوي، فمن خالهلا يتم مناقشة وحتليل النظريات الرتبوية والبيئية  بشيء من 

 .التوسع واالستقصاء

بأنواعها الثقافية واالجتماعية والعلمية  واملعارض إقامة املتاحفالمتاحف والمعارض:  -6

  .للطفل يوالفنية له أمهية يف الوعي البيئ

: وذلك بالعمل على استثمار األنشطة املدرسية (األنشطة الكشفية، الطالبية األنشطة -7

االجتماعية الفنية، الرياضية، املراكز الصيفية) يف خدمة البيئة وذلك من خالل  الثقافية،

وبرامج التنشيط االجتماعي  والزيارات، والندوات، اركة الطالب فيها. وإقامة احملاضرات،مش

 .)55(اليت تقيمها املدرسة من اجل التثقيف باحملافظة على البيئة

 املدرسي اإلعالم منهجية عتمادافالبد من  :البيئية حتفاالتاال في بفاعلية المشاركة -8

  الناس يستخدمها اليت باستخدام الكلمات اطبالتخ أسلوب استخدام على والرتبوي
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  .العاديون

‘ هذه ا�لة يف للكتابة الطالب واستقطاب البيئة بشؤون حيث �تم :المجلة المدرسية -9

الطالب  حتث مشوقة عبارات حتمل املدرسة جدران على بوسرتات حتواها علىافالبد من  

 اللون باملرافق العامة، ويعترب وقوفًا بالبيت رًامرو  املدرسة نظافة من بداية العامة، النظافة على

 ستخداما �ا حيث أن األطفال واهتمام احلائط املدرسية جملة يف اجلذب عوامل أهم من

التحريرية، مع  الطفل للمادة انتباه وشد املوضوعات لتدعيم واجلرائد ا�الت يف امللونة الصور

 . )56(والشعور باجلمال الفين الذوق ةتنمي وذلك �دف البيئي اجلانب جتسيد مراعاة

  -السليمة: البيئة القيم لغرس مرحلة كل مع التعامل وكيفية المراحل التعليمية

 تبدأ وهنا أعوام، 5 إىل 3 سن من تبدأ اليت املرحلة وهي: األطفال رياض مرحلة : أوالً 

 للنظافة يحةالصح باألسس الروضة أطفال للطفل، حيث يتم تزويد البيئي اإلعالم ثقافة

 تقدميها جيب املفاهيم وهذه اإلنسان، على التلوث وتأثريات واملدرسية واملنزلية الشخصية

 املؤسسات اإلعالمية، كافة جيب مساندة كما ومشوقه، بطريقة مبسطة الروضة لطفل

  .)57(الطرح هلذا والبيئية والرتبوية،

  : بتدائية اال المرحلة : ثانياً 

ية على مخس سنوات من السنة األوىل اىل السنة اخلامسة، حيث متتد املرحلة االبتدائ

يكون الطفل على أمت االستعداد لتقمص األدوار واالمتثال لألوامر والتوجيهات، فالنشاطات 

امني البيئية تستقطب انتباه الصغار، وبالتايل يتم ترسيخ احلس البيئي على  ضالتعليمية ذات امل

مكانة يف جمال الوعي البيئي. فاملدرسة ينبغي أن يتوفر هلا  كافة املستويات، وهي بذلك حتتل

نشاط مدرسي مكثف تتسلل من خالله القيم البيئية بالرسم والشعر مث التمثيلية واملكتبة 

املدرسية اليت تشمل كتب البيئة وجمال�ا املتميزة وضرورة تضمينه الصور البيئية احملببة 

 أساسية حماور خالل من البيئة محاية يف جماالت استقطاب الطالب وميكن )58( لألطفال.

  وهي:

  عليها. احملافظة وكيفية البيئية املعلومات عن البحث مهارات التلميذ اكساب - أ

  املناسبات يف فقط وتشجيعه للمشاركة يــــاملدرس ابـــــــالكت على الرتكيز من حترير التلميذ -ب

 .البيئية
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 كتب على يف االطالع املدرسة مكتبة ستخداماب ميذالتل عند القراءة هواية تشجيع - ج

 .البيئة

 جمالت وتعترب سهلة، بلغة له يقدم أن على للبيئة خدمة االبتدائية املرحلة إعالم إن -د

 أيًضا الصحفية املؤسسات كافة على جيب كما املدرسي. اإلعالم وسائل أجنح من احلائط

 البيئية.  على احملافظة لىع شهرية حتث الطالب أو أسبوعية، زوايا ختصيص

   : المتوسطة أو اإلعدادية المرحلة :ثالثاً 

 واستثمار بالبيئة، هتماملال املرحلة هذه طالب فيها جذب اليت يتم املرحلة وهي

يف  البيئية املوضوعات إبراز على تشجيعهم خالل من البيئة، بقضايا للتوعية يالبيئ اإلعالم

 حنو التوجيه احمللية اإلعالم أجهزة على جيب كما ئطية،احلا وا�الت املدرسية اإلذاعة

  ) 59( البيئة. االهتمامات

  :النتائج

الوسائل اإلعالمية هلا دور يف تنمية الرتبية البيئية من خالل التلفزيون والصحافة واإلذاعة  -1

ية أو واالنرتنت، كما إن عقد ندوات التوعية البيئية للطفل، واعتماد أسلوب املسابقات البيئ

أو املقاالت، والبحوث العلمية، وإصدار النشرات الثقافية املتخصصة واألفالم  الرسوم،

الوثائقية اليت تتناول جماالت البيئة واملخاطر النامجة عن تلوث البيئة، واالحتفاالت الوطنية 

حملافظة عليها والدولية باملناسبات البيئية، وإعداد الربامج العلمية اليت حتث على محاية البيئة، وا

  من التلوث كلها تساهم يف الرتبية البيئية لدى الطفل.

الوسائل اإلعالمية هلا دور يف نشر الوعي البيئي لدى الطفل من خالل التلفزيون،  -2

 يالبيئ الوعي بناء أدوات ىكربامج الرسوم املتحركة اليت هي إحد الطفل بربامج هتمامواال

 . الطفل لدى

كالكتب وا�الت أثبتت فاعليتها يف تنمية ثقافة الطفل، وتنمية الوعي   اإلعالم املقروء -3

 البيئي لديه باحملافظة على البيئة .

ختلف أنواعها من أبرز األنشطة يف مرحلة الطفولة واليت حتث على محاية تعد الفنون مب -4

  قضايا عن وقةــــــــوموث ةــــــوافي اتــــمبعلوم فلــــــالط رح وبرامج املسابقات تزودــــــالبيئة، كما أن املس

  . عالية بيئية بثقافة مزود جيل وهي وسيلة لتنشئة البيئة،
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 وسائل يف احلديثة التكنولوجية األساليب ستخدامه كافةاوالرتبوي ب املدرسي إن اإلعالم -5

 البيئية.  يساهم يف التوعية ) املرئية-املسموعة–املنشورة( تصالاال

  :التوصيات

 برامج استخدام الوسائل اإلعالمية يف نشر الوعي البيئي لدى الطفل وذلك بإنتاج -1

 توعوية خمتلفة وبرامج إرشادية برامج البيئة، وعرض محاية حول تلفزيونية وأعمال متخصصة

 طفال بالتلفزيون.لأل

 لصحيةالبيئة ا أثر وأغاين ورسوم توضح متثيلية مواقف خالل من البيئة إىل االنتباه لفت -2

صورة  يف وإظهارها حياة االنسان، يف اخلاطئة السلوكيات حياة االنسان، وتناول على

 منها. والتنفري مرفوضة

 التجارب من واالستفادة مشكالت البيئة، معاجلة واهليئات يف مجيع املؤسسات تعاون -3

  .العاملية

 .باملعلومات الضرورية ةاملختلف اإلعالم وسائل لتزويد البيئية املعلومات مراكز تعاون -4

 .بني االطفال البيئي الوعي لنشر الطفل صحافة تسخري -5

 مبختلف وإيصاهلا نشرها على الصحيحة، والعمل البيئية واحلقائق املعلومات بتوفري العناية -6

 طفال.لأل واإلرشادية واإلعالمية والتعليمية والوسائل الرتبوية الطرائق

 لبيان خطورة التلوث البيئي. عقد ندوات التوعية للطفل -7

ضرورة التنسيق بني منظمات ا�تمع املدين ووسائل اإلعالم بإيصال الربامج املتعلقة  -8

 بالرتبية البيئية اىل قطاعات عريضة من االطفال.

ضرورة االستفادة من اإلعالم املقروء كالكتب وا�الت يف تنمية ثقافة الطفل وتوعيته  -9

 قصص وأشعار. من  مبا يتضمنه بيئياً 

 الثقافة وغرس الطالب قدرات تنمية يف واملدرسي الرتبوي الرتكيز على وسائل اإلعالم -10

 . البيئية لديهم
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رسالة  م)،2013ماي  –م 2013ي ر حتليلية لعينة من حصص لربناجمني بيئيني خالل الفرتة (فيف
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  .27، ص م2011اجلزائر،  قسنطينة،

، م2011، 10 دد، الع24 جملد ،جملة التقين البيئي، الوعي حتسني يف الرتبية علي، دور حممد حسني عياد - 4

   .  143-151 ص ص 

  .35رجع سبق ذكره ، ص م بوسامل،زينة  - 5

  .37 -36نفس املرجع السابق ، ص - 6
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 االعالم وقانون، 10- 03 البيئة محاية لقانون حتليلية قراءة"البيئي واإلعالم البيئة حممد، محاية بن حممد - 8
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اآلداب، فلسطني،  بريزيت، كلية ، جامعة)غري منشورة(اآلداب، رسالة ماجستري  بريزيت كلية جامعة

  .45ص ،م2012

  .184-183ص ص حممد، مرجع سبق ذكره، بن حممد -12

  .52-51رجع سبق ذكره، صم بوسامل،زينة  -13
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  م.2/4/2018تاريخ التصفح  ،https://www.new-educ.com :نقال عن  ،م2015/08/14

  غادة سالمة ، مفهوم الطفولة وحاجا�ا ومشاكلها،  مرجع سبق ذكره، ب ص . -24

 كلية منوذجا"، جملة الليبية التعليمية املناهج "البيئية احلاج،  الرتبية جرب ابو حممد و احلاج الدائم نور زهري -25

  .4، ص م2013لسابع، السنة اخلامسة، يناير ا الرتبية، جامعة اخلرطوم، العدد

للسكان، ا�لة  ومهدًدا للتنمية معوًقا البيئي التلوث البيايت، فاضل عباس أيوب و فراس حازم حارث -26
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 تأصيل اخلطاب اإلعالمي من منظور إسالمي

 
 

  مرعي ميالد نصر. أ                                                                         
            / البيضاءالمسريةا اععةجلا/ الشريعة كالقانوفكلية                                                               

 
 المقدمة:

إف احلمد  ضلمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با عن شركر أنفسنا كعن سيئات 
أعمالنا. عن يهده ا فال عضل لو، كعن يضلل فال ىادل لو، كاشهد أف ال إلو إال ا 

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىعىنيوا اتػَّقيوا اللَّوى كىقيوليوا قػىٍوالن و كحده ال شريك لو، كأشهد أف زلمدا عبده كرسول
ا سىًديدن

، كالصالة كالسالـ على نبينا زلمد الذم بلغ الرسالة أدل األعانة، برساالت ربو (1)
خَت إعالـ فلم يسمع الناس بعد القراف الكرًن بكالـ قط أعم نفعان كال أصدؽ لفظان عن 

الذم قلت حركفو، ككثر ععناه كجل عن الصناعة كتنزه عن التكلف، كمل ينطق  خطابو 
عن اذلول، كاجتمعت فيو احلالكة كادلهابة، ككتب الناس يف فنونو ادلختلفة كخاطبهم بأخالقو 

 النبيلة.
 مشكلة البحث: 

مل يعد ىناؾ شك يف القوؿ أف عصرنا احلاضر ىو عصر اإلعالـ؛ ليس ألف اإلعالـ 
جديدة يف تاريخ البشرية؛ بل ألف اإلعالـ احلديث قد بلغ غايات بعيدة يف سعة ظاىره 

، كعمق األثر، كقوة التوجيو، فاخلطاب اإلعالعي ادلعاصر مبختلف أكعيتو ككسائلو فقاأل
كحتريك رلريات األحداث، كتشكيل ثقافة  على صناعة الرأم العاـ كتوجيهو،  أصبح قادران 

عند األفراد كاجملتمعات. كىذا كلو يعطيو أمهية قصول كخطَتة  كخلق سلوكيات جديدة عاعة،
أعا اخلطورة فتنشأ عن   يف الوقت نفسو، كتنبع األمهية عن القدرة الفائقة على التأثَت كالتغيَت،

قدرة اخلطاب اإلعالعي احلديث على تزييف احلقائق، كتزيُت الباطل، كقلب األعور رأسان على 
عالعي أكثر عضاء كفاعلية، كانت ادلسئولية على زتلو أخطر، عقب ككلما كاف السالح اإل

كأشد حاجة إىل ادللكة األخالقية اليت يتقرر هبا عصَت الشعوب، كاإلسالـ خَت ضماف يف 
حيث يقوؿ:  ىذا السبيل، ألنو يقـو أساسا على عكاـر األخالؽ، كقد صدؽ رسوؿ ا 
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األساس الذم جيب أف يقـو عليو اإلعالـ يف ، كىذا ىو (2))بعثت ألدتم عكاـر األخالؽ(
 عادلنا اإلسالعي .

كعن ادلعاش أف العامل العريب خاصة كالسيما ىذا البلد الطيب دير مبرحلة عصيبة، 
سواء كاف ذلك سياسيا، أـ اجتماعيا أـ اقتصاديا أـ إعالعيا، كمبا أف اإلعالعي العريب أعاـ 

د إثبات كجوده، بل كلنقلها بكل صراحة مل تلك التحديات اليت تواجهو مل يستطيع بع
يتحقق بعد كجود إعالـ إسالعي أصيل لو رسالة كاضحة كىدؼ عنشود بو حيقق كحدتو 

 كسالعتو كأعنو .
كعن يقرأ القراف الكرًن عتعمقا، كعن يدرس السنة النبوية ادلطهرة فاحصا كعدققا يدرؾ 

احًتاـ الكلمة كعنحها حق االنتشار أف اإلسالـ صاف احلرية كأحاطها بسياج عن احلماية ك 
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى  يف الذكر احلكيم  كالذيوع، لكنو أراد ذلا أف تكوف عنضبطة علتزعة، قاؿ 

الىةو فػىتيٍصًبحيوا عىلىى عىا فػىعىٍلتيٍم  آىعىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىإو فػىتىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍوعنا ًِبىهى
، فالدين اإلسالعي يف عصادره كضع أعاـ الكلمة حدكد كضوابط، قل عا تشاء (3)ُتى نىاًدعً 

كأعلن رأيك فيمن تريد، كانقد عن شئت عا دعت علتزعا، لكن ال تقل سوءا أك تكن رلحفا 
 حتت ستار احلرية، أك تعرض أعن اجملتمع كسالعتو خلطر عظيم.
فراغ يف التأصيل اإلعالعي عن  كيستنتج عن الواقع ادلعاش بأف الباحث الحظ كجود

عنظور إسالعي لدل القائم باالتصاؿ يف ادلؤسسات اإلعالعية الليبية يف ظل التحوالت 
 اجملتمعية اليت يعيشها اجملتمع اللييب عتضمنة صراعات أيدكلوجية تؤثر على ادلتلقي الي.

إلرجاع  -ِبهد ادلقل  -لذلك فقد استخرت ا تعاىل يف عا سأقدعو عن زلاكلة 
اإلعالـ العريب إىل أصولو اإلسالعية. كعن ىنا فالسؤاؿ الذم جيب طرحو كالذم يدكر علية 
زلور ىذا البحث، عا ىي األصوؿ كاألسس اليت كضعها اإلسالـ للخطاب اإلعالعي كالتعبَت 

 عن الرأم عرب ادلنافذ اإلعالعية.
 :أهداف البحث

اليت ينبغي أف يكوف عليها اخلطاب تسليط الضوء على أىم األصوؿ اإلسالعية  -1
 اإلعالعي.

 زلاكلة إجياد حلوؿ لإلشكاليات اليت تواجو اإلعالعي اإلسالعي . -2
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 .زلاكلة الوصوؿ إىل حلوؿ توحد كتنظم الرسالة اإلعالعية عرجعها الدين احلنيف -3
 السعي إىل ععاجلة ادلوضوعات اإلعالعية عن كجهة نظر إسالعية تربط بُت اجلديد -4

ادلستحدث يف رلاؿ اإلعالـ كبُت األفكار كادلعاين اإلسالعية للوصوؿ إىل تطبيقات لوجهة 
نظر اإلسالـ يف عيادين اإلعالـ ادلختلفة هبدؼ نشر نور تعاليم اإلسالـ كإحالؿ التصورات 
اإلسالعية زلل التصورات غَت اإلسالعية يف رلاؿ اإلعالـ خلَت كصالح الربية عاعة كادلسلمُت 

 .     خاصة
 تساؤالت البحث:

 عاذا يقصد باخلطاب اإلعالعي  اإلسالعي ؟ -
 عا ىي الضركرة لتأصيل اخلطاب اإلعالعي إسالعيان ؟ -
 عا ىي خصائص كضوابط اخلطاب اإلعالعي اإلسالعي  ؟ -

 الدراسات السابقة:
لصياغة رسالة علمية يف الًتاث اإلسالعي تتضمن  -حىت اآلف  -مل تصل الكتابات 

واعد كاألصوؿ كادلبادئ اإلنسانية كاإلسالعية للخطاب اإلعالعي، بيد أف ىناؾ بضع  الق
عنها: )أضواء على اإلعالـ يف  الكتابات اليت تناكلت اإلعالـ اإلسالعي يف زعن الرسوؿ 

ـ(، كتطرؽ 1987، 2ط صدر اإلسالـ: زلمد عجاج اخلطيب، عؤسسة الرسالة، بَتكت،
اإلعالـ يف صدر اإلسالـ، كادلراكز اليت يدار فيها، فهي بعيدة نوعان فيها الكاتب إىل دعائم 

 عا عن عوضوع الدراسة اليت بُت أيدينا .
 منهج البحث:

اعتمد ىذا البحث على ادلنهج االستقرائي التحليلي كالذم سيقـو عن خاللو الباحث 
 بالعمل اآليت:

 بياف أىم األصوؿ اإلسالعية يف اخلطاب اإلعالعي. -
 ثيق النصوص كاآليات كاألحاديث عن عواضعها .تو  -
التعريف ببعض الكلمات اليت حتتاج إىل توضيح كشرح، عشَتا إىل ادلصدر يف عضاعُت  -

 الكتب .
 تزكيد البحث بالفهارس التفصيلية للموضوعات كادلصادر كادلراجع . -
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 أدوات جمع البيانات:
اعتمد الباحث على األدبيات العلمية شاعلة أعهات الكتب، ككتب األحاديث، 

 باإلضافة إيل كتب اإلعالـ. 
 محتويات البحث:

لقد اقتضت دراسة البحث أف يتكوف عن عقدعة، كثالثة عباحث ، كخادتة على 
 النحو التايل:

ؤالتو، كالدراسات ادلقدعة: كاشتملت على النظرة العاعة للموضوع، كأمهيتو كأىدافو، كتسا
  .السابقة، كعنهج البحث، كأدكات رتع البيانات، كخطة البحث

 .ادلبحث األكؿ: كاقع اخلطاب اإلعالعي ادلعاصر
 .ادلطلب األكؿ: عفهـو اخلطاب اإلعالعي ادلعاصر

 الفرع األكؿ: عفهـو اخلطاب اإلعالعي لغة . -
 الكرًن.خلطاب اإلعالعي يف القراف الفرع الثاين: عفهـو ا -
 الفرع الثالث: التعريف اإلصالحي للخطاب اإلعالعي ادلعاصر . -
 : األلفاظ ذات الصلة مبصطلح اخلطاب.الفرع الرابع -

 .ادلطلب الثاين: كاقع اخلطاب اإلعالعي ادلعاصر كنقذه
        .ادلبحث الثاين: تأصيل اخلطاب اإلعالعي عن عنظور إسالعي

 اخلطاب اإلعالعي إسالعيا.ادلطلب األكؿ: احلاجة لتأصيل 
 طلب الثاين: خصائص كضوابط اخلطاب اإلعالعي عن عنظور إسالعي.ادل

 .ادلطلب الثالث: عبادئ اسًتاتيجية  اخلطاب اإلعالعي ادلقًتح
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 المبحث األول
 واقع الخطاب اإلعالمي المعاصر

 المطلب األول
 مفهوم الخطاب اإلعالمي المعاصر

 الخطاب اإلعالمي لغة:الفرع األول: مفهوم 
جاء يف لساف العرب: اخلطاب كادلخاطبة: عراجعة الكالـ، كقد خاطبو بالكالـ 
سلاطبةن كخطابنا، كمها يتخاطباف ، كاخلطاب ىو الكالـ الذم ييقصد بو اإلفهاـ، إفهاـ عن ىو 

كاخلطاب  (4)أىل للفهم، كالكالـ الذم ال يقصد بو إفهاـ ادلستمع، فإنو ال يسمى خطابنا
: احلاؿ  بفتح اخلاء: ىو كالـ يوجو إىل اجلمهور أك عن يعنيو اخلطاب عالنية، كاخلىطىبى

 .(5)كالشأف، كاألعر الشديد اخلطورة ىو الذم يكثر فيو التخاطب
 الفرع الثاني: مفهوم الخطاب اإلعالمي في القران الكريم:

خطاب ثالث  كردت يف القرآف الكرًن عشتقات )خطب( تسع عرات، ككرد لفظ
نىاهي  عرات، كالذم يعنينا عنها اآلف شلا يناسب ادلقاـ ىو قولو تعاىل: ﴿ ٍدنىا عيٍلكىوي كىآتػىيػٍ كىشىدى

، قاؿ ابن عباس ععٌت فصل اخلطاب ىو بياف الكالـ كالفصل (6)﴾ احلًٍٍكمىةى كىفىٍصلى اخلًٍطىابً 
كردية: أف اخلطاب كنالحظ يف سياؽ كركد لفظ "خطاب" يف ىذه اآلية ال ،(7)يف احلكم

عقركف باحلكمة، كىنا رلاؿ فسيح للتأعل كاالستبصار كالتدقيق يف اكتناه ادلعٌت العميق للفظ 
"خطاب"، شلا خيرج بو عن ادلفهـو اللغوم حبسبانو عراجعةن للكالـ، أك الكالـ الذم يقصد 

كضع األعور يف بو اإلفهاـ، كيرتقي بو إىل عستول أرفع شديد ارتباطا مبعٌت احلكمة اليت ىي 
 حاؽِّ عوضعها، كتدبَتىا على عا ينبغي ذلا.

 :الفرع الثالث: التعريف اإلصالحي للخطاب اإلعالمي المعاصر
اصطالح فلسفي، يقارب يف الداللة "ادلقولة الفلسفية"؛ فاخلطاب الفلسفي لفالف  الخطاب:

ا اخلطاب يتعارضي أك ىو عنهاجو يف التفكَت كالتصور كيف التعبَت عن أفكاره كتصوراتو، كىذ
يتوافقي عع اخلطاب الفلسفي لعالف، كدخل ىذا ادلفهـو يف الفكر السياسي ادلعاصر، فصار 
اخلطاب السياسي عنطوينا على ادلنظوعة الفكرية كادلضموف اإليديولوجي، شلا جيعل اخلطاب 

ذىبية؛ فاخلطاب السياسي ذلذه اجلماعة ععربنا عن عقيدهتا الدينية أك السياسية كاختياراهتا ادل



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقسه ملؤمتر العلني األول ا  

 

    195    
 

يف ىذا ادلقاـ ليس رلرد أسلوب للتبليغ، كطريقة للتعبَت عن الرأم كادلوقف.. لكنو، أيضنا، 
الوعاء ادلعرب عن العقيدة كالركح كالفلسفة كادلذىب، كينطبق ىذا ادلفهـو أيضنا على اخلطاب 

طاب اإلعالعي الثقايف، كاخلطاب األديب، كاخلطاب الفٍت، كاخلطاب اإلعالعي، كإف كاف اخل
أكثر استيعابنا للمضاعُت الواسعة، حبيث ديكن أف يستوعب ادلستويات اخلطابية رتيعنا، 
فيكوف اخلطاب اإلعالعي الديٍت، كاخلطاب اإلعالعي الفلسفي، كاخلطاب اإلعالعي 

 السياسي .
كبعد االطالع على عضاعُت ادلصادر تبُت  للباحث أف ادلتخصصوف يف اإلعالـ مل 

لى تعريف جاعع لو حىت اآلف؛ فهو عصطلح لعلم جديد، كتعريفاتي العلـو ال تستقر يتفقوا ع
كال تتبلور إال بعد بياف جوانبو ادلختلفة، كاالتفاؽ على أسسو كعبادئو، كاالستقرار عليها، كعع 

 ذلك نورد أىمَّ التعريفات لو:
ر، حيمل كجهة عرؼ اجلابرم اخلطاب باعتباره عقولة الكتاب...، كىو بناء عن األفكا

أم بشكل عقدعات  نظر، أك ىو ىذه الوجهة عن النظر عصػاغة يف بناء استداليل،
كيقوؿ أخر اف اخلطاب: ىو تسلسل عن اجلمل ادلتتابعة اليت تصوغ عاىيتو يف  .(8)كنتائج

 النهاية.
عنهج يف البحث يف أديا عادة  كىناؾ عن ذىب إىل تعريف اخلطاب اإلعالعي بأنو:

عناصر عتميزة كعًتابطة يف اعتداد طويل سواء أكانت لغة أـ شيئان شبيها بالغة عشكلة عن 
كعشتمل على أكثر عن رتلة أكلية، إهنا بنية شاعلة تشخص اخلطاب يف رتلتو.. أك أجزاء  

 .(9)كبَتة عنو"
كيتحدث "فاندايك" عن اخلطاب بقولو: )إنو يبحث يف البناء كالوظيفة لوحدات اللغة 

عن رلموعة عن النصوص كادلمارسات االجتماعية، أم أنو طريقة ععينة  الكربل كيتشكل
للتحدث عن الوقائع كفهمها جيدان، كما أنو رلموعة عن النصوص كادلمارسات اخلاصة بإنتاج 

 .(10)النصوص كانتشارىا كاستقباذلا، شلا يؤدم إىل إدراؾ الواقع االجتماعي
تمثيل شلارسة اجتماعية زلددة عن كجهة كمبعٌت أخر يعترب اخلطاب اللغة ادلستخدعة ل

نظر ععينة، كينتمي اخلطاب بصفة عاعة إىل ادلعرفة كبنائها، كىذا يعٍت أف اخلطاب ىو كل 
األشياء اليت تكوف العامل االجتماعي مبا يف ذلك ىوية الشعوب، أك بعبارة أخرل اخلطاب ىو 
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يوجد كاقع، كبدكف فهم اخلطاب الواقع االجتماعي كإدراكان للهوية، أم أنو بدكف خطاب ال 
 .(11)ال ديكن فهم الواقع

عن خالؿ عا سبق ذكره ديكننا أف نعرؼ اخلطاب اإلعالعي اإلسالعي بأنو:  إذا ن
)الكالـ الذم يستند يف كسائلو كغاياتو كأىدافو دلرجعية إسالعية عن أصوؿ القرآف كالسنة، 

تج اخلطاب رتاعة إسالعية أـ كأم عن سائر الفركع اإلسالعية األخرل، سواء أكاف عن
عؤسسة رمسية أك أىلية أـ أفرادنا عتفرقُت رتعهم االستناد للدين كأصولو عرجعيةن لرؤاىم 
كأطركحاهتم، كإلدارة احلياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية اليت حييوهنا، أك 

ة الوظيفية اليت يرتبطوف هبا للتفاعل عع دكائر اذليويات القطرية أك األشلية أك دكائر احلرك
 كيتعاطوف ععها( .

 الفرع الرابع: األلفاظ ذات الصلة بمصطلح الخطاب:
، كالكالـ ال يكوف أقل عن ثالث  اسم جنس يقع على القليل كالكثَت الكالم: -1

، كالعالقة بُت الكالـ كاخلطاب أف الكالـ أخص كاخلطاب أعم، كيقاؿ: ألقى (12)كلمات
 بو اخلطاب . فالف كلمة كيقصد

عصدر أعلم كىو عبارة عن حتصيل العلم كإحداثو عند ادلخاطب جاىال اإلعالم:  -2
، كاإلعالـ ال (13)بالعلم بو ليتحقق إحداث العلم عنده كحتصيلو، كيشًتط الصدؽ يف اإلعالـ

 يكوف إال باخلطاب .
كائن أك ، كاخلرب اسم لكالـ داؿ على أعر  ىو تكلم بكالـ يسمى خربان اإلخبار:  -3

، كاإلخبار يقع على الكذب كالصدؽ، كيقوؿ علما احلديث على اخلرب، ىذا (14)سيكوف
 خرب صحيح أك ىو ضعيف أك عوضوع ، كاخلطاب غالبان حيتوم على اإلخبار.

 المطلب الثاني
 واقع الخطاب اإلعالمي المعاصر ونقذه:

كسيطرة غربية زلكمة، ال شك أف  الواقع اإلعالعي على ادلستول الدكؿ  ديثل ىيمنة 
قد ترؾ آثاران سيئة على كسائل اإلعالـ كنظمو يف العديد عن دكؿ العامل الناعي. ككانت دكؿ 
العامل العريب كاإلسالعي ضمن ىذه الدكؿ اليت تأثرت هبذا الواقع اإلعالعي، كاكتوت بناره 

 كعا تزاؿ تعاين عن سلبياتو كعشكالتو. -كعانت
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ؿ: بأف كاقع اخلطاب اإلعالعي يف عادلنا العريب كلن صلانب الصواب حُت نقو 
كاإلسالعي يشكو عن عرض بالغ اخلطورة يتمثل فيما ديكن أف نسميو بػ )التقليد كالتبعية(، 
فأصبح عثل األشجار ادلتسلقة عتكئة علة ادلتينة العالية، ال تستطيع االنفكاؾ عنها، عع 

عتفاكتو يف دكؿ العامل العريب كاإلسالعي، استدراكنا بأف ىذه الظاىرة ادلرضية تبدك بدرجات 
اليت عا تزاؿ تبحث عن ذاتيتها كشخصيتها ادلستقلة، كترنو إىل الوصوؿ إىل دتيز حضارم، 
يتوافق عع عا تؤعن بو عن رسالة خالدة، كعا تضطلع بو عن عسؤكلية عظيمة، ال تقتصر 

الرحبة، كقيادة اإلنسانية إىل  حدكدىا على رلتمعاهتا الية فحسب، بل دتتد إىل آفاؽ العامل
ٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى  :النور كاخلَت، كعصداقان لقولو  يػٍرى أيعَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس تىٍأعيريكفى بًاٍلمى ٍنتيٍم خى كي

يػٍرنا ذلىيٍم ًعنػٍهيمي الٍ  ميٍؤًعنيوفى كىأىٍكثػىريىيمي عىًن اٍلميٍنكىًر كىتػيٍؤًعنيوفى بًاللًَّو كىلىٍو آىعىنى أىٍىلي اٍلًكتىاًب لىكىافى خى
كديكن إجياز األعراض اليت تدؿ على الظاىرة ادلرضية اليت أمسينها بػ  ، (15)(110اٍلفىاًسقيوفى )

 )التقليد كالتبعية( يف كاقع اإلعالـ يف العامل العريب فيما يلي:
 االعتماد على التقنية األجنبية، يف بناء كتسيَت البيٌت األساسية لإلعالـ. -1
استعارة ادلفاىيم كالنظم كالنظريات اإلعالعية الغربية اليت أصبحت توظف  يف اخلطاب  -2

 اإلعالعي العريب، كتدرس يف ادلعاىد كاجلاععات يف العامل العريب كاإلسالعي.
استَتاد ادلواد كالرباعج اإلعالعية عن الدكؿ الغربية ، كىي ال تنبع عن قيم كعبادئ كتقاليد  -3

سالعية، كال تليب حاجاهتا كال تعا ج عشكالهتا كقضاياىا ، فضالن عن أهنا تركج اجملتمعات اإل
 ألفكار الغرب كحضارتو كتقاليده كقيمو كجلها فاسدة.

تسيس اخلطاب اإلعالعي كتسخَته خلدعة األغراض السياسية كاحلزبية يف كثَت عن دكؿ  -4
        كاحلرية كاإلبداع، كخال ادليداف العامل العريب كاإلسالعي، شلا أفقده القدرة على احلركة 

 عن ادلخلصُت كادلبدعُت، كأصبح عليئان بادلقلدين كادلهرجُت كادلرتزقة!! -ذلكب-
تضخم الوظيفة الًتفيهية لوسائل اإلعالـ، حىت طغت ىذه الوظيفة على الوظائف  -5

إىل  -بناء كالتغيَتكىي ختوض ععركة التنمية كال -األخرل، عع اشتداد حاجة اجملتمعات العربية
توظيف كسائل اإلعالـ للخطاب الفعاؿ، خلدعة أغراض ىذه ادلعركة احلضارية كاالجتماعية 

ستسهم بنصيب كافر  -عىت عا أحسن توجيهها  -احلامسة، كال شك أف كسائل اإلعالـ 
 كعؤثر يف ىذه ادلعركة.
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شلا كاف لو أثر يف  ضعف االىتماـ باجلوانب الفكرية كالعلمية يف اخلطاب اإلعالعي، -6
عدـ توفَت ادلناخ ادلالئم لتطوير الفكر اإلعالعي العريب ادلسلم، الذم يتميز عن غَته كخيتلف 
عما سواه يف أصولو كعنطلقاتو كأىدافو كغاياتو، كطرؽ شلارستو، مبا يتفق عع توجهات اجملتمع 

ياسي للمجتمعات كحاجاتو، كمبا ينسجم عع السياؽ الفكرم كاالجتماعي كاالقتصادم كالس
 العربية يف عرحلتها التارخيية اليت تعيش فيها.

 المبحث الثاني
 تأصيل الخطاب اإلعالمي من منظور إسالمي

 المطلب األول
 الحاجة لتأصيل الخطاب اإلعالمي إسالميا  

إفَّ ادلطلب الٌقيم ال بد أف تتوافر لو عربٌرات قوية كعقنعة، تٌسوغ تبنيو بإخالص، 
الدعوة إليو بإحلاح، كتقوم العزائم يف سبيل حتقيقو يف الواقع بال توافو أك ىبوط، كتدفع إىل 

كتستند ادلطالبة بتأصيل اخلطاب اإلعالعي كصياغتو صياغة إسالعية إىل عدة أسباب 
 كعربرات نذكر عنها عا يلي:

 أوال : المبّرر المنطّقي:
ع جوانبها كرلاالهتا، كقد لقد جاء اإلسالـ ليكوف عنهجان شاعالن للحياة كلها ِبمي

رسم اإلسالـ لإلنساف ععامل لنظمو االجتماعية ادلختلفة، لتتوافق ىذه النظم عع الغاية 
لو يف األرض لعمارة الكوف كفق عنهج ا كحتقيق  الرئيسة لوجوده، كىي استخالؼ ا 

إىل  -بل ىو  عبادتو كحده، كارتباط ادلسلم بإسالعو ليس ارتباطان عاطفيان ركحيان فحسب،
ارتباط كاقعي عملي عن خالؿ تطبيق شرائع اإلسالـ كىديو، كتعاليمو الساعية  -جانب ذلك

كتوجيهاتو الربانية، يف رلموعة عن النظم اإلسالعية اليت حكمت حياة ادلسلمُت يف شؤكهنم 
 االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كادلدنية كالعسكرية.

مببادئ دينهم، كتكالبت عليهم القول االستعمارية اليت كعندعا ضعف التزاـ ادلسلمُت 
استهدفت خلخلة التصور الشمويل لإلسالـ كتطبيقو يف حياهتم، حتٌوؿ ارتباط ععظم 
ادلسلمُت باإلسالـ يف العصر احلاضر إىل رلرد ارتباط عاطفي زلدكد، يكتفي فيو ادلسلم 

ركحية كاألخالقية الفردية، كقد نتج عن بإقاعة شعائره كالتعبديٌة، كتزكية نفسو بالرياضيات ال
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ىذا ادلفهـو ادلغلوط حلقيقة االلتزاـ اإلسالعي أف حفلت حياة ادلسلمُت بصور االزدكاجية 
كالتناقض، بُت االرتباط العاطفي باإلسالـ يف عيداف العباد كاألخالؽ الفردية، كبُت االرتباط 

ف النظم كالتشريعات االجتماعية العلمي الواقعي بادلذاىب ادلناقضة لإلسالـ يف عيدا
 كالسياسية كاالقتصادية.

إٌف حياة ادلسلمُت ادلعاصرة لن تتحقق ذلا الصبغة اإلسالعية إال عندعا ينسجم 
ارتباطها العاطفي باإلسالـ يف اجلانب الٌعٌقدم كالركحي كالفردم عع ارتباطها العلمي كالواقعي 

ن ىنا تكتسب الدعوة إىل صياغة ادلعارؼ باإلسالـ يف اجلانب التشريعي كالتنظيمي. كع
كالنظم يف حياة ادلسلمُت صياغة إسالعية أمهية بالغة، بل إفَّ حتقيق ىذا اذلدؼ يعترب 

 التحدم احلقيقي الذم ينبغي على األعة اإلسالعية أف تواجهو يف كقتها الراىن.
يقية، اليت حتتاج إىل كييعد  اخلطاب اإلعالعي فرعان عهمان عن فركع ادلعرفة العلمية كالتطب

العناية بتأصيل عفاىيمها كعناىجها، كهتذيب أساليب كطرؽ شلارستها الواقعية، كفقان ذلدم 
اإلسالـ كتوجيهاتو، كتتعاظم أمهية صياغة النظاـ اإلعالعي: فلسفة كغاية كعنهجان كشلارسة، 

رة عا يقـو بو يف صياغة إسالعية يف ضوء إدراكنا ألمهية اإلعالـ يف حياة اجملتمعات، كخطو 
التأثَت على األفراد كاجلماعات سلبان كاف ىذا التأثَت أك إجيابان، كادلربر ادلنطقي للمطالبة 
بصياغة اخلطاب اإلعالعي صياغة إسالعية، يؤكد على أف ىذه الصياغة نتيجة عنطقية 

 لشموؿ ادلنهج اإلسالعي كتكاعلو.
 ثانيا : المبّرر الواقعي:

ـ يف سلتلف أقطارىم كعواطنهم غزكان فكريان كثقافيان كحضاريان رىيبان، يواجو ادلسلموف اليو 
كمل يػىعيد ىذا الغزك احلضارم الشاعل عقصوران على الوسائل التقليدية للغزك عن كتب 
استشراقيو، أك عذاىب ىٌداعة، أك عؤاعرات استعمارية عكشوفة، لقد انتهى عصر الغزك 

الغزك احلضارم الذم تواجهو األعة اإلسالعية يستخدـ إف  االستعمارم االستشراقي ادلباشر،
كسائل جديدة، كأساليب جديدة. إف الرسالة الغازية تعرب إىل األجياؿ الصاعدة، بل إىل 
العقوؿ ادلثقفة، عن طريق اخلرب الذم تبثو ككالة األنباء، كالتحليل السياسي، أك االقتصادم 

ازية تعرب إىل العقوؿ ادلثقفة عن طريق الفيلم الذم تكتبو الصحيفة، كالرسالة اخلطابية الغ
التلفازم ادلدىش، كعن طريق شريط الفيديو، كعن طريق الربناعج اإلذاعي ادلشوؽ، كالرسالة 
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الغازية تعرب إىل األجياؿ الصاعدة عن طريق فيلم الكرتوف ادلتقن، كالرسالة الغازية تعرب إىل 
يات ادلدسوسة يف عناىج الًتبية كالتعليم، ععللة العقوؿ ادلثقفة كاألجياؿ الصاعدة عرب النظر 

 بدعاكل العلم كالتقدـ كاالكتشافات احلديثة!!
إف ىذا الغزك احلضارم الرىيب يعمل على زعزعة عبادئ اإلسالـ كقيمو كىدـ 
أخالقياتو كعثلو يف نفوس أبناء ادلسلمُت لينشئوا يف غيربةو عن دينهم كحضارهتم كتراثهم، 

ائغة لألفكار الغربية كمنط احلياة الغربية بكل عا فيها عن اضلرافات كعفاسد كيصبحوا فريسة س
كأكبئة. كلقد كصل ىذا الغزك إىل عنازلنا كمل يعد أعاعنا عفر عن عواجهتو، ادلواجهة الصحيحة 
كمة تعتمد  اليت ال تكتفي بالتنديد كالصراخ كالدعاء بالويل كالثبور، بل بتطوير اسًتاتيجية زلي

و اخلطاب يف الدكؿ اإلسالعية ضلو األصالة كالذاتية النابعة عن قيم اإلسالـ على توجي
كعبادئو، كتوفَت اجلو ادلالئم كالدعم ادلناسب لصنع البدائل اإلسالعية اليت تقف يف عواجهة 

عن ادلؤثرات الغربية العلمانية  -إىل جانب التعليم  -عا يقدعو الغرب، كأيضان تنقية اإلعالـ 
، كتفنيد عا تقدعو كسائل اإلعالـ الغربية عن عفاسد كاضلرافات كبياف  عكرىا كاإلحلادية

 كهتافتها مبنطق عقنع كبوسائل عكافئة.
كىذه ادلواجهة الواقعية للغزك الفكرم كالثقايف يف صورهتا الشاعلة ادلتكاعلة ادلتكافئة لن 
تتحقق إالَّ عندعا تتبلور يف أذىاف ادلسلمُت الصورة احلقيقية لإلعالـ اإلسالعي، كتتواىل 

إال ععطياتو الواقعية كذتراتو العملية يف كاقعهم ادلعاصر، إذ ال ديكن أف يهـز الباطل الزائف 
بىٍل نػىٍقًذؼي بًاحلٍىقِّ عىلىى اٍلبىاًطًل فػىيىٍدعىغيوي فىًإذىا ىيوى زىاًىقه كىلىكيمي اٍلوىٍيلي شلَّا احلقُّ األصيل: 

 . (16)تىًصفيوفى 
 ثالثا : المّبرر اإلنساني:

كسائل اإلعالـ، لساف ىذا العصر، كقد أدرؾ أصحاب الديانات كادلذاىب كاألفكار 
الوسائل يف سبيل إيصاؿ أفكارىم، كعقائدىم، كعذاىبهم إىل الناس، أمهية استغالؿ ىذه 

ككاف النصارل الصليبيوف أكثر الناس إدراكان ذلذه األمهية، كأسبقهم إىل استخداعها يف رلاؿ 
 التنصَت.

كيف الوقت الذم ينشط فيو أصحاب الديانات ارٌفة كادلذاىب الفاسدة الستغالؿ      
 العية إالٌ بعضػػػػػػػطاباهتم، صلد ادلسلمُت غائبُت عن الساحة اإلعػػالـ لتوظيف خػػػػػػػائل اإلعػػػػكس
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 جهود زلدكدة ال أثر ذلا.
كالبشرية اليـو قد سئمت عن الدين اٌرؼ، كانصرفت عن ادلذىب الفاسد، كىي 

اإلحلاد تعيش ضياعان كقلقان كاضطرابان، كقد أثقل كاىل اإلنسانية يف كقتها الراىن كابوس 
كالعلمانية كالتيارات ادلتشددة، كالفساد اخللقي، كالظلم كاالستبداد السياسي، كاالستغالؿ 
االقتصادم، كالتفكك االجتماعي، كتعالت الصيحات تبحث عن عصدر لألعاف كالعدالة 

 كاحلياة الكردية، فأين سيجدكف كل ذلك إالٌ يف اإلسالـ؟!!
 طلب الثانيمال

 .(17)ي من منظور إسالميخصائص الخطاب اإلعالم
اخلطاب اإلسالعي خطاب عتميز، يستمد صفاتو كخصائصو عن تعاليم اإلسالـ  

كعن عنهج الدعوة فيو، فهو  عقيدم عسلكي: كنعٍت هبذا أنو قائم على العقيدة كاإلدياف، 
 قولو  عرتبط بأحكاـ اإلسالـ كتعاليمو، كىديو أخالقو ، فإف أكؿ عا نزؿ على الرسوؿ

( ٍنسىافى ًعٍن عىلىقو )1اقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبِّكى الًَّذم خىلىقى ( الًَّذم 3( اقٍػرىٍأ كىرىبُّكى اأٍلىٍكرىـي )2( خىلىقى اإٍلً
ٍنسىافى عىا ملٍى يػىٍعلىٍم )4عىلَّمى بًاٍلقىلىًم ) كالقراءة عفتاح التعلم، كأكؿ كسائل  ، (18)(5( عىلَّمى اإٍلً

  و أيضان كاجب على كل عسلم بقدر طاقتو قاؿ التبليغ اخلطاب اإلعالعي، فه
 ى لًلنَّاًس عىا نػيزِّؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفى ، فبُت  (19)كَّريكفى بًاٍلبػىيػِّنىاًت كىالزُّبيًر كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى الذٍِّكرى لًتيبػىُتِّ

ا كتبليغها، يف رتلة عا فصلو كبينو عن األحكاـ كجوب إعالهنا كاإلعالـ هب الرسوؿ
كخصائص كضوابط اخلطاب اإلسالعي ديكن استنتاجها عن "الكلمة" كما يرتضيها اإلسالـ، 

 كىذه اخلصائص ىي: 
  :الصـدق :أوال  

الصدؽ ىو لساف احلق، ككما نعلم فإف ادلسلم عأعور بتحرم الصدؽ يف النية كالقوؿ 
كالتناصح يف اجملتمع ادلسلم،  كالعمل، كالصدؽ يف القوؿ ىو قواـ االتصاؿ كالتعاعل كالتعارؼ

 كقد هنى اإلسالـ عن الكذب بكل صوره كأشكالو.
ًإمنَّىا يػىٍفًتىًم اٍلكىًذبى الًَّذينى الى يػيٍؤًعنيوفى بًآىيىاًت اللًَّو كىأيكلىًئكى ىيمي قاؿ تعاىل: 

اًذبيوفى  اٍلكى
يػٍره لىوي ًعٍندى رىبًِّو كىأيًحلٍَّت  :   ، كقاؿ(20) ذىًلكى كىعىٍن يػيعىظٍِّم حيريعىاًت اللًَّو فػىهيوى خى

لىى عىلىٍيكيٍم فىاٍجتىًنبيوا الرٍِّجسى ًعنى اأٍلىٍكثىاًف كىاٍجتىًنبيوا قػىٍوؿى الزُّكًر  ـي ًإالَّ عىا يػيتػٍ  . (21)لىكيمي اأٍلىنٍػعىا
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( يفًتم الكػػػػػػػة األكىل قولو تػػػػػػػػيف اآلي :تدالؿػػػػػػػػػػػػػكجو االس  ذبػػػعاىل )ًإمنَّىا يػىٍفًتىًم اٍلكىًذبى
التصريح بالكذب للمبالغة يف بياف قبحو، كالفرؽ بُت االفًتاء كالكذب، أف االفًتاء ىو افتعاؿ 

 .(22)الكذب عن قوؿ نفسو، كالكذب قد يكوف على كجو التقليد
قولو تعاىل: )كىاٍجتىًنبيوا قػىٍوؿى الزُّكًر( دلا كاف اخلطاب اإلعالعي كجو االستدالؿ، يف اآلية الثانية 

يف كل صوره يقـو على الكلمة فالبد أف تكوف الكلمة اإلعالعية يف اجملتمع ادلسلم ىي 
أم البد أف تكوف صادقة ادلنبت نابعة عن رؤية إسالعية صادقة  ،الصدؽ كل الصدؽ

لنفع للمسلمُت، كحُت نأيت إىل رلاؿ التطبيق صحيحة، كحبيث هتدؼ إىل حتقيق اخلَت كا
 فإف صفة الصدؽ يف اإلعالـ تستلـز عا يلي: ،اإلعالعي

  صدق الخبر: -1
كىو عا يعٍت االلتزاـ باحلقيقة اجملردة بغَت زيادة كال نقصاف، فاخلرب يف اخلطاب 

آف الكرًن أف كقد أعرنا القر  اإلعالعي اإلسالعي ينبغي أف يكوف عرآة صادقة للواقع اجملرد،
نتيقن كنتبُت صدؽ اخلرب حىت ال ختتلط األعور كيصبح اجملتمع اإلسالعي هنبا للشكوؾ 

كبالتايل يكونا السبب الرئيسي يف الفنت ادلعاشة يف ىذا  ،كالشائعات كمها أساس كل فتنة
نيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍوعنا ًِبىهىالىةو يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىعىنيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًنىبىأو فػىتىبػىيػَّ  : الوطن،

، كالنبأ ىو اخلرب العظيم الفائدة، كقد اعتٌت علماء  (23)فػىتيٍصًبحيوا عىلىى عىا فػىعىٍلتيٍم نىاًدًعُتى 
، كعرفوا اخلرب الصحيح بأنو: )عا لو ضوابط دتيز الصحيح عن السقيم احلديث باخلرب ككضعوا

كأف حتيل العادة تواطؤه عن الكذب(، كيقصد هبذا أف اتصل سنده بنقل العادؿ الضابط، 
يكوف عن ينقل اخلرب عتواصال عع عن أخربه بو، كاف يكوف ليس فيو فسق، كأف يضبط عا 

 .(24)ينقلو كتابة أك يف صدره، كأف ال يكوف قد عرؼ عليو الكذب كالشذكذ
  صدق الصياغة: -2

 يف عدة صياغات تتسم بإحياءاتعن ادلألوؼ إعالعيا أف صلد اخلرب الواحد كقد صيغ 
 ختتلف حسب كجهة نظر ادلصدر اإلعالعي كعوقفو عن احلدث الذم يعرب عنو اخلرب.
 كاإلعالـ اإلسالعي يف صياغتو للخرب علتـز بأعانة الكلمة يف اإلسالـ، فال يعتمد إىل عا

 قة اجملردة، مبعٌتيعمد  إليو غَته عن التهويل أك استخداـ أسلوب اإلثارة أك اإلحياء بغَت احلقي
 اغ اخلرب يف صيغة تعُت ادلسلم على اختاذ ادلوقف الصحيح عن احلدث الذم يعرب عنوػػػػػػػػأف يص
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 اخلرب.
  صدق المقصد: -3

يتميز اخلطاب اإلعالعي اإلسالعي بأنو يهدؼ إىل حتقيق اخلَت للمجتمع اإلنساين 
بية " فيو البد كأف تكوف ىادفة عاعة كللمجتمع اإلسالعي خاصة؛ كلذلك فإف "ادلادة اخلطا

إىل حتقيق غاية إنسانية صاحلة، ال أف تكوف رلرد عرض لفكر قد حيمل يف طياتو أضرارا 
 ظاىرة أك خفية، كال أف تكوف رلرد "لغو" ال ينفع كال يضر.
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىعىنيوا اتػَّقيوا    :كقد أرسى القرآف الكرًن عبدأ أعانة الكلمة يف قولو 

( ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىعىٍن ييًطًع اللَّوى 70اللَّوى كىقيوليوا قػىٍوالن سىًديدنا )
 . (25)(71كىرىسيولىوي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزنا عىًظيمنا )

، (26)يدان أم عستقيمان ال اعوجاج فيو(قاؿ ابن كثَت: )قوالن سد كجو االستدالؿ:
)قولوا( كىو يقتضي األعر، كالقوؿ السديد ىو ذلك القوؿ  فالقراف الكرًن أعرنا يف قولو 

الذم يتوفر لو جانبا الصدؽ كاخلَت ععا كسداد القوؿ حيتم التفكر كالتعقل كالركية قبل إصدار 
 .القوؿ، إىل جانب أف يكوف القوؿ صادرا عن صدؽ كإدياف

كقد جاء يف خطبة لإلعاـ على كـر ا كجهو: ".. كإف لساف ادلؤعن كراء قلبو، كإف 
قلب ادلنافق عن كراء لسانو، ألف ادلؤعن إذا أراد أف يتكلم بكالـ تدبره يف نفسو، فإف كاف 
خَتا أبداه، كإف كاف شرا كاراه، كإف ادلنافق يتكلم مبا أتى على لسانو ال يدرم عاذا لو كعاذا 

 .(27)و"علي
كىكذا صلد أف صدؽ ادلقصد ديثل ركيزة عن ركائز نقاء اإلعالـ اإلسالعي كتساعيو 
كترفعو عن اللغو كالعبث، إىل جانب أنو ديثل سياج زتاية للمادة اإلعالعية عن كل عا يضر 

 بفكر اجملتمع ادلسلم.
 صدق الحكم:  -4

كاألخبار اليت تعينهم عن أىداؼ اخلطاب اإلعالعي الكربل تزكيد الناس بادلعلوعات 
، كدلا كاف اجملتمع اإلسالعي ب كعنهج سوم يف كل رلاالت حياهتمعلى تكوين رأم صائ

   يقـو على دعائم احلق يف كل أركاف بنائو فإف اخلطاب اإلعالعي فيو ينبغي أف يكوف 
 ورػنزيها يف حكمو على األعوف ػػػػليل، مبعٌت أف يكػػػػػػواء كشبهات التضػػػػػػررا عن أىػػػػػػابنا عتحػػػػخط
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 كتقديره ذلا.
كإذا كاف اخلطاب اإلعالعي يف رلتمعات الغرب الرأمسايل خيضع لسطوة رأس ادلاؿ 
كعراكز النفوذ كيوجو إىل االجتاه الذم خيدـ أىداؼ ادلمولُت، كإذا كاف اجملتمعات الشيوعية 

ا، فإف اخلطاب اإلعالعي ديثل بوؽ دعاية للنظاـ السياسي كادلذىب االقتصادم القائم فيه
كال ينبغي ػ لنظاـ أك عذىب سياسي ععُت، ذلك أف عن حق ادلسلم  ،اإلسالعي ال خيضع

على ادلسلم أف يصدقو القوؿ كاحلكم كالنصيحة، فكيف برجل اإلعالـ ادلسلم أك جهاز 
 اإلعالـ اإلسالعي إذ خياطب عاليُت ادلسلمُت؟!

تمع ادلسلم عطالب دائما بصدؽ احلكم كقصارل القوؿ أف اخلطاب اإلعالعي يف اجمل
على األعور مبيزاف الرؤية اإلسالعية النزيهة الصحيحة بغَت عيل أك حتيز إىل نظاـ أك عذىب 

 ععُت.
 ثانيـا : الواقعية:

ككاقعية اخلطاب اإلعالعي اإلسالعي ال نعٍت هبا عدلوؿ الواقعية الشائع عن اخلضوع 
إلسالعي ال تعٍت أنو خيضع لواقع اجملتمع فيسايره أك خيضع لواقع كعسايرتو، فواقعية اإلعالـ ا

لواقع العصر فسيتصبغ بصبغتو، كإمنا نعٍت هبا ىنا تلك الواقعية ادلستمدة عن عوافقة ادلنهج 
للفطرة البشرية كللحياة اإلنسانية على كجو العمـو ، ككاقعية اخلطاب اإلعالعي اإلسالعي 

بيقية، كيقصد باألكىل عوافقة كعلمة ادلنهج اإلسالعي لإلعالـ تتمثل يف الواقعية ادلنهجية كالتط
للفطرة البشرية كاتساؽ ىذا ادلنهج عع ادلنهج اإلسالعي العاـ يف بناء احلياة البشرية الصاحلة 
يف كل جوانبها.. كيتضح ذلك عن خالؿ األسس الثالثة اليت يقـو عليها اخلطاب اإلعالعي 

 َت، كاألعر بادلعركؼ، النهي عن ادلنكر(.اإلسالعي كىي: )الدعوة إىل اخل
ككما نرل فإف ىذه األسس الثالثة تؤكد اتصاؿ ادلنهج اإلسالعي للخطاب مبنهج 
الدعوة العاـ فال انفصاؿ بينهما، مث إف اإلسالـ قد كفل للكلمة اإلعالعية ادلسلمة عاعل 

سنة، كىو أساس ادلنهج التأثَت كعنصر االستجابة عن خالؿ التزاعو مبنج احلكمة كادلوعظة احل
 التطبيقي العاـ للدعوة اإلسالعية يف كل جوانبها.

كينبغي أف نتوقف ىنا لنقرر أف الواقعية التطبيقية للخطاب اإلعالعي اإلسالعي تقـو 
  على عنصرين أساسيُت: أكذلما: الكملة الطيبة، كثانيهما: عنج احلكمة كادلوعظة احلسنة.
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تها كعهما بلغ هبا االضلراؼ ال تستطيع أف تنكر الكلمة ذلك أف الفطرة البشرية بطبيع
 الطيبة حىت كإف مل تستجب ذلا.

  ثالثا: الشمولية:
يكتسب اخلطاب اإلعالعي اإلسالعي صفة الشمولية، عن كونو "خطابان إسالعيا" 

الذم رضيو للناس كافة فإف  اخلطاب اإلسالعي جيب أف  فلما كاف اإلسالـ ىو دين ا 
يرقى إىل ىذه الدرجة عن الشمولية مبعٌت أف يكوف قادرا على سلاطبة الناس كافة كعلى التأثَت 

العي العاـ ػػػػػػػكما أف مشولية اخلطاب اإلسالعي تتأكد عن خالؿ التزاعو بادلنهج اإلس فيهم.
 احلةػػيت تليب حاجات احلياة اإلنسانية الصكالذم تتكاعل فيو شىت اجلوانب ال

 للبشرية رتعاه.
 مث تأيت بعد ذلك "مشولية األداء" كىي صفة ينفرد هبا ىذا اخلطاب اإلعالعي

، ذلك أف الفرد يف اجملتمع اإلسالعي يستطيع القياـ بدكر إعالعي عفيد اإلسالعي دكف غَته
 ع.سواء كاف عوجهان داخل رلتمعو أك خارج نطاؽ اجملتم

كغٍت عن البياف كالتفصيل عا قاـ بو جتار ادلسلمُت قدديا عن اإلسهاـ يف نشر اإلسالـ 
يف اذلند كأفريقيا كأقصى بقاع األرض عن خالؿ عمليات إعالعية فردية بوسيلة االتصاؿ 

 الشخصي كالدعوة القدكة.
إعالعي؛ كال يفوتنا أيضا أف نذكر ىنا أف اجملتمع اإلسالعي بطبيعة تكوينو ىو رلتمع 

 كذلك ألف اإلسالـ يأعر أتباعو بالتواد كالًتاجم كالتناصح بُت ادلسلمُت.
  : الثبـات والمرونة:رابعا  

نعٍت بصفة الثبات ىنا ثبات األسس كادلبادئ اليت يقـو عليها اإلعالـ اإلسالعي، 
تعٍت ككذلك ثبات غاياتو كأىدافو يف كل زعاف كعكاف. أعا عركنة اإلعالـ اإلسالعي فهي 

قدرة الفكر اإلعالعي اإلسالعي على عواكبة كتقـو كل تطور أك تغَت حيدث يف زليط احلياة 
 البشرية، ككذلك توجيو كل نشاط بشرم إىل الوجهة الصاحلة الصحيحة.

كينبغي يف ىذا ادلقاـ أف نذكر أف الفكر اإلسالعي عنبع فياض لكل فكر إنساين        
اإلنسانية كىو عا حيقق عاعل ادلركنة يف عصادر اإلعالـ يهدؼ إىل بناء كتطوير احلياة 

اإلسالعي، كال يبقى بعد ذلك سول حتقيق ادلركنة يف استخداـ الوسائل كالفنوف اإلعالعية 
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ادلتطورة لكي يبلغ تأثَت اإلعالـ اإلسالـ غايتو ادلرجوة سواء داخل اجملتمعات اإلسالعية أك 
 خارجها.

 ي على جميع الوسائل المشروعة:: يقوم الخطاب اإلسالمخامسا  
كيفيد يف كل عا يسهم يف تبليغ اخلطاب كبيانو، كتوسيع آفاؽ ادلسلمُت كتثقيفهم، 
كيستخدـ رتيع األساليب كالوسائل كالفنوف اإلعالعية ادلتطورة؛ لكي يبلغ  تأثَت اخلطاب 

لنيب صلى ا غايتو ادلرجوة سواء داخل اجملتمعات اإلسالعية أك خارجها، كالدارس دلنهج ا
عليو كسلم يقف على أصوؿ خطابية كتربوية بالغة األثر، كتبُت آثاره االجيابية يف ادلدعوين، 
عن الناحية الوجدانية كالفكرية كالسلوكية على رتيع ادلستويات كاختالؼ الظركؼ كالبيئات، 

كتوجيهاتو، يف فلم يدع أسلوبا عن أساليب البياف إال سلكو، يف أحاديثو كعكاتباتو، كتعليمو 
 دركسو كععسكراتو، مستو التيسَت ال يشوبو تعسَت .

ديتطى يف خطابو صهوة )اإلخبار( القصص أسلوبا، فيشد األمساع إليو، كينتقل إىل 
االستفهاـ فتجتمع القلوب عليو، كيسلك احلوار إليو فيحفز اذلمم بُت يديو، كيعرج على 

  احلكم كاألعثاؿ، كيرسم حينا كيشبو أحيانا .

 النتائج:
رغم أف اإلعالعيُت ادلعاصرين يستخدعوف اخلطاب اإلعالعي إال أىم مل يتفقوا على  -1

 تعريف جاعع عانع يشمل على رتيع جوانب اخلطاب.
اخلطاب اإلعالعي عن عنظور اإلسالـ ىو الكالـ الذم يستند يف كسائلو كغاياتو  -2

 كأم عن سائر الفركع اإلسالعية األخرل .كأىدافو دلرجعية إسالعية عن أصوؿ القرآف كالسنة، 
مل يعتٍت اإلعالعيوف ادلعاصرين بادلبادئ كاألسس اإلنسانية كاإلسالعية يف خطاهبم -3

 اإلعالعي بل أصبحوا تبعية لأليدكلوجيات ععادية .   
تعتمد الدكؿ العربية على التقنية األجنبية ، يف بناء كتسيَت البيٌت األساسية لإلعالـ ،   -4 
 ما أهنا  تستدر ادلواد كالرباعج اإلعالعية  عنها كتوظيفها  زلليان . ك
الكلمة ىي جوىر اخلطاب اإلعالعي اإلسالعي فأكجب فيها الصدؽ يف اخلرب كاحلكم  -5

 كادلقصد . 



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقسه ملؤمتر العلني األول ا  

 

    565    
 

الوصوؿ إىل خطاب إعالعي عتأصل إنسانيا كإسالعيا بات عطلب ضركريا ليقودنا إىل  -6
 بر األعاف .

اء كالباحثوف كادلؤسسات العربية احلكوعية كغَت احلكوعية جهدان  شاقان لصفاء أعاـ العلم -7
 كتنقية ادلؤسسات اإلعالعية عن الشوائب .

 مقترحات استراتيجية للخطاب اإلعالمي في ظل التحوالت المجتمعية الراهنة:
الدؤكب كيف تصٌورم أفَّ الوصوؿ إىل خطاب  إعالعي  اإلسالعي حيتاج عنٌا العمل         

 يف أربعة عيادين رئيسة ىي:
  :أوال : ميدان اإلعداد والتأهيل البشري

إفَّ أٌىم الوسائل للوصوؿ إىل حتقيق اخلطاب اإلعالعي اإلسالعي يف كاقع احلياة 
كأصلحها ىو إعداد الكفاءات البشرية ادلتخصصة يف اإلعالـ، كتأىيلها فكريان، كخيليقيان، 

اإلنساف ىو العنصر األكؿ يف إحداث أٌم تغيَت عقصود ،كالعناية كعمليان، كعهنيان؛ ألف 
بإعداد اإلعالعيُت اإلسالعيُت، كتأىيلهم حىت يكونوا قادرين على حتمل ىذه ادلسؤكلية 
الضخمة، ليس أعران سهالن قليل التكاليف، بل ىو عمل كبَت، يتطلب عنا جهودان عظيمة 

دير بفًتة صعبة كعكثفة كطويلة عن  -بدافكىو يطٌبب األ -كطاقات عديدة، إف الطبيب 
إعداد كالتأىيل ، فما بالك باإلعالعي، كىو ادلعلم، كادلريب،   كادلوجو، كصانع الرأم يف 

أعظم، كعسؤكليتو أكرب، فهو يطٌبب النفوس، كيؤثر يف  -كال شك  -اجملتمع ؟! إف عهٌمتو
بى أف يكوف تأىيليو عوازيان العقوؿ، كيسهم يف صياغة عواقف الناس كسلوكهم، كعن مث كىجى 

ذلذه ادلسؤكلية ادلنوطة بو كال بٌد إلعداد اإلعالعي اإلسالعي كتأىيلو عن أف يتكاعل ادلنهج 
 العلمي كالعملي يف اجلوانب التالية:

 : اإلعداد األصولي والفكري
حيث يتعٌرؼ الطالب على األصوؿ العقدية كالفكرية كالتشريعية لإلسالـ عن خالؿ 

سلتارة عن ادلقررات الشرعية كالفكرية يف القرآف الكرًن، كالتوحيد، كالتفسَت، رلموعة 
 كاحلديث، كالفقو كالثقافة اإلسالعية.

 : اإلعداد اللغوي والتذوقي 
 العي، بل ىي كعاء الفكر كالثقافة، كلذلك ال بد لو عنػػػػػػػػػػػػػطاب اإلعػػفاللغة كسيلة اخل
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العربية ضلوان كصرفيان كفقهان، كأف يسعى إىل التمٌكن يف فنوف  أف يدرس بعض ادلقررات يف اللغة
 القوؿ، كالبياف كاألسلوب، كالتعبَت، كالتذكؽ األديب.

 : اإلعداد التخصصي والمهني
كىذا اإلعداد ال بد أف يتكاعل فيو اجلانب النظرم، كاجلانب العملي التطبيقي؛ حىت 

 بد عن اكتساب الطالب للمهارات العملية ال تصبح دراسة اإلعالـ دراسة نظرية حبتة. كال
 كادلهنية ادلطلوبة عنو يف كاقع ادلمارسات ادليدانية .

  اإلعداد الثقافي العام:
كىذا يتطلب اإلدلاـ بالواقع الذم يعيش فيو، عن حيث قضاياه كعشكالتو، كأحداثو، 

عينة لو على ف
ي
هم ىذا الواقع كحتليلو، كتياراتو، كما يتطلب اإلدلاـ ببعض ادلعارؼ كالعلـو ادل

كىي علـو كثيقة الصلة باإلعالـ كعلم النفس كاالجتماع، كالعلـو السياسية كاالقتصادية، 
 كاللغة األجنبية.

 العيُتػػػػػػػػػػػػاـر لإلعػػػػػداد الصػػػػػػػػات ىذا اإلعػػد ىنا على أف عن عستلزعػػػػػػػػػػكال بد عن التأك
الذين يقبلوف يف أقساـ اإلعالـ لشركطو عوزكنة سواء يف اجملاؿ اإلسالعيُت، أف خيضع الطالب 

العلمي أك األخالقي، كال بٌد أف يتوافر فيهم احلٌد األدىن عن ادلوىبة، كاالستعداد النفسي،  
كذلك ال بد عن التأكيد على أف يتوافر ذلؤالء الطالب يف ايط األكادديي جٌو عن العالقة 

م، ادلبنية على الثقة كاالحًتاـ كالتهذيب الًتبوم كالتوجيو احلميمة بينهم كبُت أساتذهت
األخالقي عرب القدكة الصاحلة اليت جيدىا الطالب يف أساتذهتم كعوجهيهم، كيعد اجلانب 
الًتبوم كاألخالقي ذا أمهية بالغة يف رلاؿ إعداد اإلعالعي اإلسالعي نظران للصعوبات اجلٌمة 

 تنوعة اليت تصادؼ اإلعالعي اإلسالعي يف حياتو العملية.كالتحديات العديدة كادلغريات ادل
  ثانيا : ميدان التأصيل والتنظير العلمي:

عا يزاؿ االىتماـ بتأصيل قواعد اإلعالـ كأصولو كشلارساتو عن كجهة النظر اإلسالعية، 
يالن زلدكدان كعتناثران، كادلطلوب أف يتصاعد االىتماـ العلمي باخلطاب اإلعالعي اإلسالعي تأص

كتنظَتان، كأف يركز على النوعية، كينطلقي ىذا االىتماـ عن خالؿ إنشاء كدعم ععاىد كعراكز 
البحوث اإلعالعية، اليت هتتم باإلعالـ اإلسالعي، كاستقطاب الباحثُت كالدارسُت الذين 
يتميزكف باإلخالص كالوعي اإلسالعي، كاخللفيَّة الشرعية كالقانونية، كاالستيعاب العلمي 
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تخصص اإلعالعي، إىل جانب دتتعهم بادلنهجية يف التفكَت، كالتمكن عن أساليب البحث لل
 العلمي ككسائلو.

كلعل عن األمهية مبكاف أف تسَت ىذه اجلهود العلمية التأصيلية كفق خطة عدركسة 
كتٌصور سليم لألكلويات، كأف تعتمد على أسلوب فرؽ العمل اجلماعية بدالن عن األعماؿ 

ت الفردية ادكدة، كال بد عن أف تتوافر ذلذا العمل التأصيلي العلمي إعكانية كاالجتهادا
بشرية كعادية عالئمة، كما ال بد عن توافر قنوات علمية تيسهم يف حتريكو كبلورتو كانضباطو  
كالندكات العلمية، كاحللقات الدراسية، كادلشاريع البحثية، كادلؤدترات كاللقاءات، اليت تتالقح 

ألفكار، كيتبادؿ فيها الباحثوف كالدارسوف اآلراء، كيتناقشوف فيها حوؿ نتائج حبوثهم فيها ا
 كعؤلفاهتم.

  ثالثا : ميدان اإلصالح الواقعي:
كادلقصود هبذا: اإلسهاـ اإلجيايب يف إصالح أكضاع ادلؤسسات اإلعالعية القائمة يف 

 -كاأليدلوجيات ادلتطرفة  -الشوائب العامل اإلسالعي، الرمسية عنها كغَت الرمسية، كتنقيتها عن 
كترشيد عسارىا اإلعالعي، سواء ببذؿ النصح كادلشورة، أك دعم األعماؿ اليت ختدـ اإلعالـ 
اإلسالعي، أك ادلشاركة العلمية يف تلك ادلؤسسات كاذليئات يف عيادينها القيادية كاإلنتاجية 

ت تواصل كتعاكفو بُت ادلهتمُت بشؤكف كيبدأ اإلصالح الواقعي مبحاكلة إجياد قنوا كالتقوديية.
الدعوة كاإلرشاد كاإلعالـ اإلسالعي عن جهة، كبُت العاعلُت يف اجملاؿ اإلعالعي عن جهةو 
أخرل، كذلك عن أجل تضييق الفجوة بينهم، كسد الذرائع أعاـ أصحاب النوايا ادلعادية ألعن 

علماء كذكم االجتاىات اإلسالعية كسالعة الوطن العريب، كلقد عانت األعة عن جرٌاء انعزاؿ ال
الوسطية ادلعتدلة عن الوسائل اإلعالعية، كعدـ توثيق صالهتم كعالقاهتم بالعاعلُت يف ىذه 
الوسائل، كإفَّ السعي عن أجل تنظيف اإلعالـ عن االضلرافات كالتشٌوىات ىدؼ نبيل 

كإفَّ  -ما الي كال سي -كحيتاج إىل حتمل كصرب كاقعي للظركؼ اليت يعيش فيها اإلعالـ 
انتهاج أسلوب التدرج يف اإلصالح ضركرة الزعة يف ضوء ععرفتنا أفَّ كثَتا عن ادلفاسد 
كاالضلرافات اليت حتيط بوسائل اإلعالـ قد استغرؽ نشريىا كتكريسها زعنان شلتدان، كإصالحها أك 

 البناء!، كعا أسهل اذلدـ كعا أصعب ـ عنها حيتاج إىل زعن شلتد أيضان ختليص اإلعال
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كال أعتقد أفَّ عن اإلجيابية يف شيء أف ننساؽ كراء الدعوة إىل عدـ االستجابة لضغط 
الواقع يف ادلطالبة بإنتاج البدائل اإلسالعية، كالغياب عن الساحة اإلعالعية، بدعول انتظار 

ركة نضوج الرؤية النظرية لإلعالـ اإلسالعي، أك بدعول أف اإلنتاج اإلعالعي اإلسالعي كادلشا
ادكدة يف كسائل اإلعالـ القائمة لن جتد نفعان خضم التيار اجلارؼ، كأهنا ستكوف صرخة 

لن حيقق عا يصبو إليو ادلخلصوف  -يف نظرم -ىائمة يف كادو سحيق، إف ىذا االجتاه السليب
لإلعالـ اإلسالعي، كاجلهود الصغَتة ادلتواضعة عندعا جتتمع كتًتاكم كتتواصل، ال شك أهنا 

أىملٍى تػىرى كىٍيفى ضىرىبى اللَّوي مر بإذف ا تعاىل ذترات يانعة تفيد الناس كتبقى يف اجملتمع:  ستث
ًلمىةن طىيِّبىةن كىشىجىرىةو طىيِّبىةو أىٍصليهىا ثىاًبته كىفػىٍرعيهىا يف السَّمىاًء ) ( تػيٍؤيت أيكيلىهىا كيلَّ ًحُتو 24عىثىالن كى

 . (28)(25وي اأٍلىٍعثىاؿى لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتىذىكَّريكفى)بًًإٍذًف رىبػِّهىا كىيىٍضًربي اللَّ 
  ا : ميدان اإلنتاج العملي المتميز:رابع

إٌف صناعة البدائل اإلسالعية يف رلاؿ اإلعالـ مبختلف فنونو كضركبو كألوانو، حتتاج 
يف سلتلف إىل ادلبادرة إىل إنشاء عؤسسات كشركات إسالعية لإلنتاج كالتوزيع اإلعالعي 

اجملاالت، عن طباعة، كصحافة، كنشر، كتلفاز، كفيديو، كتسجيالت صوتية، كشرائح 
عصورة، كأفالـ سينمائية، كغَتىا كإنشاء عثل ىذه ادلؤسسات يتطلب طاقات بشرية عديدة، 
كيتطلب تكاليف عادية كعالية باىظة. كلكن االستثمار يف ىذا النوع عن اإلنتاج سيحقق 

كلكن ينبغي التنبيو إىل أمهية أف يتوىٌل عثل ىذا اإلنتاج  ادية ال نظَت ذلا.عكاسب ععنوية كع
العملي اإلسالعي ادلمٌيز طاقات ذات إخالص كأف يستعاف فيو بأىل اخلربة كادلعرفة كاف تكوف 
األعماؿ ادلنتجة، عتقنةن عن حيث جوانبها الفكرية كالفنية، حىت ال تشٌوه اإلنتاج اإلسالعي 

صورةن سيئة عنو، كلذلك ال ينبغي االستعجاؿ يف ىذا اجلانب إاٌل بعد  البديل كتعطي
استكماؿ العٌدة: تصوران كعضمونان، كتوافر العناصر البشرية: إخالصان، كإتقاف العمل فنيان 

 كحرفيان.
صياغة إسالعية، ليست عشركعان سهالن سريع  -نظريان كتطبيقيان  -إف صياغة اإلعالـ

مالؽ ديثل صورة عن صورة التحدم احلضارم الشاعل الذم التنفيذ، بل ىو عشركع ع
تواجهو األعة اإلسالعية يف حاضرىا كعستقبلها، كإف توافر اجلو السياسي كاالجتماعي 
ادلالئم، كالدعم ادلعنوم كادلادم ادلناسب لتنفيذ عثل ىذا ادلشركع العمالؽ، ييعدُّ ركيزةن أساسية 



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقسه ملؤمتر العلني األول ا  

 

    555    
 

إلسالعية، فالنشاط اإلعالعي عرتبط دائمان بالبيئة لالنطالؽ ضلو حتقيقو يف كاقع األعة ا
 السياسية كاالجتماعية اليت يعيش فيها، كيتأثر هبا، سلبان كإجيابان.

لكن ال ينبغي أف يصيبنا اليأس أك اإلحباط بسبب ضخاعة التكاليف ادلعنوية كادلادية، 
وبنا ككاقعنا مباء اإلخالص، بل ينبغي أف يكوف ذلك دافعان قويان لنا لنرٌكم األعل ادلتفتح يف قل

كالعزدية الصادقة، كالتخطيط ادلدركس، كالعمل اجلاٌد، كالسعي الدُّؤكب ادلتواصل حىت يثمر 
 األعل كيتحقق احللم .
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 اإلعالو يف الشريعة االسالمية

 

  نتصار ميالد مصباحا. أ                                                                     
            سرت/ جامعة اآلداب/ كلية الدراسات االسبلميةقسم                                                       

 
   :المقدمة

وجعل الكلمة بداية وقبل كل شيء، اغبمد  رب العاؼبُت، الذي اذف بالرسالة، 
، أصلها ثابت وفرعها يف السماء، تؤٌب اكلها كل حُت بإذف رهبا، وحدد الطيبة كشجرة الطيبة

الصبلة القرآف الكرمي اؼبصدر األوؿ للخطاب اإلعبلمي، و مهمة الرسوؿ بالببلغ اؼببُت، فكاف 
 ، والو واصحابو الطيبُت ..... وبعد والسبلـ على نبينا الكرمي

تواجو األمة االسبلمية يف العصر اغباضر ؾبموعة من التحديات والصعوبات، وأماـ 
وفقهاء  ىذا السيل اعبارؼ منها، كاف البد لؤلفراد واعبماعات، خاصة الدعاة والعلماء

الشريعة وأورل األمر منهم، من معرفة أحواؿ العصر وما فيو من تطورات، واليت من أبرزىا 
، حيث أصبح علما  وسائل األعبلـ على ـبتلف اشكاؽبا، فلئلعبلـ دور بارز يف معركة اليـو

بل ، ذلكم أنو ال يوجد يف الدنيا كلها إعبلـ باىده وفنا لو مستلزماتو وادواتولو مقوماتو ومع
ىدؼ وال قيم وال منطلقات وبكلمة ـبتصرة، ال يوجد إعبلـ بدوف رسالة حيملها ويسعى 

وحُت أقوؿ اإلعبلـ ال ابتعد عن معٌت الدعوة يف شيء، فاإلعبلـ والدعوى  لتحقيقها،
 حيمبلف نفس اؼبعٌت على الصعيدين النظري والعلمي . 

وربطو بالشريعة اإلسبلمية، وكبن  اليـو يف أمس اغباجة إذل دراسة موضوع اإلعبلـ 
، ؼبا لو من دور وتأثَت مهم على األفراد والشعوب والدوؿ من حيث وضوع العصرفهو م

ف اؼبؤثر الوحيد يف عصرنا تكوين خلفيتهم االخبلقية والثقافية والعلمية، حىت أنو يكاد يكو 
عقائدي، ، يف حاؿ السلم واغبرب، فكلنا يشهد التطور الفكري والنفسي وحىت الاغباضر

 الذي طرأ على الشعوب اؼبسلمة، من خبلؿ اإلعبلـ ووسائلو اؼبختلفة .
 اشكالية البحث:

مع انتشار اعبرائد  الإىل مصطلح اإلعبلـ حديث النشأة ودل تعرفو األمة اإلسبلمية  -1
 .؟!والتلفزيوف والراديو  والكامَتات واخَتا االنًتنت وما يتصل بو من أجهزة اغباسوب والنقاؿ
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ىل عرفت الشريعة االسبلمية التعامل مع االعبلـ من منطلق الدعوة وتأصيل مبدأ  -2
 .التسامح واغبكمة واؼبوعظة ؟!

 أسباب اختيار الموضوع :
 من أىم األسباب اليت دعتٍت للكتابة يف ىذا اؼبوضوع :

او يعاين اػبطاب اإلعبلمي اؼبعاصر للمسلمُت اليـو نقصا كبَتة إف على مستوى الشكل  -1
اؼبضموف اؼبعاجل، ويقصد باػبطاب اإلعبلمي  يف ىذا اؼبقاـ ذلك التوجو بالكبلـ اؼبسموع 
واؼبرئي واؼبقروء، سواء يف االذاعة أو التلفزيوف والصحافة وحديثا من خبلؿ مواقع األنًتنت 
ومواقع التواصل االجتماعي، دبختلف مسمياهتا، ويف الغالب  تصدر ىذه اػبطابات بشكل 

ظم احيانا، ويف كثَت من االحياف تظهر على استحياء خلف كم ىائل من اإلعبلنات غَت منت
 التجارية أو اؼبسلسبلت أو األفبلـ او الربامج االخرى .

العمل على تسخَت التكنولوجيا اغبديثة بوسائلها اؼبختلفة، يف بث الثقافة واؽبوية  -2
لية، باعتبارىا من أىم وسائل االسبلمية، وفق نصوص الشريعة اإلسبلمية وقواعدىا الك

اإلعبلـ يف وقتنا اغباضر، واؼبسامهة يف اثراء اؼبكتبة اإلسبلمية والعربية ببحوث تتعلق باإلعبلـ  
وإفادة الباحثُت واؼبهتمُت باإلعبلـ عامة واإلعبلـ يف الشريعة  مصدرىا  الشريعة االسبلمية،

 االسبلمية خاصة.
حث على اؼبنهج االستقرائي الوصفي، من خبلؿ : سوؼ نعتمد يف ىذا البمنهج البحث

تتبع أراء العلماء والفقهاء واؼبفسرين اؼبتعلقة باؼبوضوع باستقائها من كتب التفسَت والفقو، 
اؼبعتمدة مع استخداـ اؼبراجع اغبديثة، وسوؼ نقـو بعزو اآليات اذل سورىا، مع زبريج 

  .االحاديث من كتب اغبديث اؼبعتمدة
 :البحثخطة 

 بحث األوؿ: تعريف اإلعبلـ يف الشريعة اإلسبلمية وحكمو .اؼب
 اؼببحث الثاين: خصائص اإلعبلـ يف الشريعة اإلسبلمية .

 اؼببحث الثالث: أركاف اإلعبلـ يف الشريعة االسبلمية.
 اػباسبة: تتضمن أىم النتائج والتوصيات .
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 المبحث األول
 تعريف اإلعالم في الشريعة اإلسالمية وحكمو .

 : تعريف اإلعالم في الشريعة اإلسالمية:ولً أ
:  كلمة "اإلعبلـ" يف اللغة العربية مصػدر الفعػل أْعلَػَم، وَعِلمُت الشيَء (1)االعبلـ لغة -1

أعَلُمو دبعٌت عرفُتو، وأْعَلَمُو اػبرَب أو أعَلمُو باػبرِب دبعػٌت أخػربه، ويقاؿ استعلْم رل خرب فبلف 
واستعَلَمٍت اػبرب فأعلمتو إيػاه و"أعلمُتو وعلَّمُتو يف األصل واحد، إال أف وأعِلْمِنيو حىت أعلمو 

اإلعبلـ اختصَّ دبا كاف بإخبار سريع، والتعليم دبا يكوف بتكرير وتكثَت حىت حيصل منو أثر 
يف نفس اؼبتعلم ، ولػّما كاف اإلعبلـ مصدرًا للفعل أعلم؛ فهو دبعٌت النشر بواسطة اإلذاعة 

 والصحافة .والتلفزيوف 
 : (2)اإلعبلـ اصطبلحا -2

اإلعبلـ ىو: عملية بُت طرفُت يرسل أحدمها اؼبعلومات لآلخر، ضمن قالب 
 موضوعي صحيح، هبدؼ التأثَت عليو، واالرتقاء بأدائو .

عند علماء الشريعة االسبلمية: تعميم االتصاؿ اإلجيايب لنشر مبادئ الدين اإلسبلمي 
وعلى كافة اؼبستويات، وبكافة الوسائل اؼبباحة، لتحقيق كافة وأخباره يف صبيع اؼبيادين، 

األىداؼ اؼبشروعة، حيث مشل ىذا التعريف كافة مناحي اغبياة، ودل يقصرىا على اعبانب 
الديٍت فقط، كما ركز على أف اإلعبلـ )عملية اتصاؿ إجيايب( فبا يعٍت التفاعل بُت اؼبرسل 

، أصولو مس تمدة من القرآف الكرمي والسنة النبوية، موجو للناس  واؼبستقبل، وىو إعبلـ ملتـز
 .(3)كافة، ويستخدـ صبيع الوسائل اؼبشروعة يف سبيل ربقيق اىدافو

واإلعبلـ يف مثل ىذه اغبالة إسبلمي يف إعبلناتو، ويف التسلية اؽبادفة، ويف تعليمو، بل 
الكلية للشريعة  ويف عرضو األخبار الصادقة والتعقيب عليها، وىذا يتوافق مع القواعد

 (4)شريعة شاملة دل تًتؾ كبَتة وال صغَتة إال وتعرضت ؽبا بالبياف قاؿ تعاذل ياالسبلمية، فه
 )... ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء وىدى ورضبة وبشرى للمسلمُت(.

 : حكم اإلعالم في الشريعة اإلسالمية:ثانياً 
 :(6)وجو الداللة  إليكم صبيعا".:" قل يا إيها الناس إين رسوؿ ا(5)قاؿ تعاذل

 افة،ػػػػبلـ دين أنزلو ا تعاذل ؽبداية البشرية كػػػػالة تعم الزماف وتعم اؼبكاف، اإلسػػػػػػػػيف رس
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 ، وال خاصا بشعب دوف شعب.فهو ليس مقصورا على جنس دوف جنس
وينهوف عن : " ولتكن منكم أمة يدعوف إذل اػبَت ويأمروف باؼبعروؼ (7)قاؿ تعاذل

 اؼبنكر وأولئك ىم اؼبفلحوف".
: معناه أف تكونوا صبيعا أمة تدعو إذل اػبَت، أو أف تكوف منكم صباعة (8)وجو الداللة

اغبق بأف يأمر اإلنساف  يأمروف باؼبعروؼ وينهوف عن اؼبنكر، والدعوة إذل اػبَت يفسرىا
 احبة .، وينهى عن اؼبنكر، واؼبفلح ىو الذي أخذ الصفقة الر باؼبعروؼ

 يى "ادع إذل سبيل ربك باغبكمة واؼبوعظة اغبسنة وجادؽبم باليت (9)قاؿ تعاذل
 احسن".

: دؿ الناس وأرشدىم السبيل: وىو الطريق واؼبنهج، واغبكمة وضع (10)وجو الداللة
 الشيء يف موضعو اؼبناسب، وجادؽبم يف رفق ولُت ودوف تشنج أو غطرسة .

رآنية أنو يتوجب على كل مسلم تبليغ غَته ما نستنبط  من كل ما تقدـ من نصوص ق
 جاء بو اإلسبلـ عن طريق الرفق والُت، وبالدعوة اذل اػبَت .

"، وقولو صلى ا (11) عن رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم "بلغوا عٍت ولو أية ....
ذلك من ينقص  "من دعا إذل ىدى كاف لو من األجر مثل أجور من تبعو، ال عليو وسلم:
 ".(12)أجورىم شيئا

من ىنا جيب علينا تبليغ الدعوة للناس كافة ؽبدايتهم ونيل الثواب العظيم اؼبًتتب على 
 ىذا التبليغ .

فمهمة األنبياء والدعاة من بعدىم ىي اإلعبلـ، والتقصَت يف اإلعبلـ وتبليغ ما 
من باب كتماف و جاءت بو الشريعة اإلسبلمية والدعوة إليها معصية يعاقب عليها ا، ألن

"وال حيسنب الذين يبخلوف دبا آتاىم ا من فضلو ىو خَت  (13)، قاؿ تعاذلالعلم اؼبنهي عنو
 ؽبم بل ىو شر ؽبم سيطوقوف ما خبلوا بو يـو القيامة".
 المبحث الثاني

 خصائص اإلعالم في الشريعة اإلسالمية.
 عمومية اإلعالم في الشريعة اإلسالمية : -1

 :(14)الشريعة اإلسبلمية  يف كثيػر من اؼبواطن منهاوتتضح عمومية 
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، وال زمانًا دوف زماف، بل ىو للناس   -أ كونو دينًا للناس أصبعُت، فبل خيّص قومًا دوف قـو
: ﴿ َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإالَّ كافًَّة لِّلنَّاِس َبِشيػرا َونَِذيػرا َوَلِكنَّ  كافة، قاؿ ا تعاذل عن رسولو اػباًب

 .(15) ﴾َأكثَػَر النَّاِس اَل يَػْعَلُموف
 .: أي تشتمل على كل سلوؾ اإلنساف وشؤونوعمومية األحكاـ -ب
 .عمومية اعبزاء: فالكل سيحاسب على اػبيػر والشر، يف الصغيػرة والكبيػرة -ج
عمومية التبليغ: فكل مسلم ومسلمة مسؤوؿ عن تبليغ الشريعة اإلسبلمية  بالقدر الذي  -د

 .وىذا عمٌل إعبلمي حبتيستطيع، 
 :أما عمومية اإلعبلـ يف الشريعة اإلسبلمية  فيمكن تصنيفها إذل عدة أمور، ىي

: حيث يقـو ضَبَلة القرآف بنشر الدين اغبنيف،  المقرؤون أولً : (16)على النطاق العام -أ
اؼبنورة، كما فعل )مصعب بن عميػر( رضي ا عنو يف بدايات الدعوة اإلسبلمية يف اؼبدينة 

َا أُِمْرُت َأْف أَْعُبَد َربَّ َىِذِه اْلبَػْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُو كلُّ َشْيٍء (17)وىذا معٌت قولو تعاذل : ﴿ِإَّنَّ
َا يَػْهَتِدي لِنَػْفِسِو َوَمن َضلَّ   َوأُِمْرُت أَْف َأكوَف ِمَن اْلُمْسِلِمَُت * َوأَْف أَتْػُلَو القرآف َفَمِن اْىَتَدى فَِإَّنَّ

َا أَنَا ِمنَ  يف سبيل ا تعاذل: ذلك أف اغبرب يف اؼبيزاف  الجهاد ثانياً ، اْلُمنِذرِيَن﴾ فَػُقْل ِإَّنَّ
الشرعي ليست من أجل سفك الدماء، واإلعتداء على األخرين، بل ىي عبارة عن فتح 

َ (18)الطريق أماـ الدعوة إذل اغبق والتوحيد، قاؿ ا تعاذل يِن َقْد تَػبَػُتَّ : ﴿اَل ِإكرَاَه يف الدِّ
يُن لِلَِّو فَِإِف (19)، وقاؿ عز وجلالرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ﴾ َنٌة َوَيُكوَف الدِّ : ﴿ َوقَاتُِلوُىْم َحىتَّ اَل َتُكوَف ِفتػْ

عة اإلسبلمية  : حبيث اعتربت الشري: المساجدثالثاً انْػتَػَهْوا َفبَل ُعْدَواَف ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمَُت﴾، 
كل مسجد مركزًا إعبلمياً، ذلك ألف اؼبسجد دل يوجد إلقامة الشعائر الدينية فقط، بل ىو 

: حيث جيتمع : خطبة الجمعةرابعاً مكاف لتبليغ الدعوة، ورفع راية العدؿ يف اجملتمعات، 
ىذا نوع غالبية اؼبسلمُت يف بيوتات ا، ليستمعوا إذل اػبطباء دوف كبلـ وال لغو وال رفث، و 

من أنواع اإلعبلـ الناجح. وىذا يتطلب من اػبطباء أف يكونوا على قدر متميز من التأثيػر، 
والقدرة على التبليغ؛ ليستطيعوا التأثيػر على اغباضرين، وبالتارل يتغيػر سلوكهم كبو األفضل. 
وما خرج من القلب وقع يف القلب، وما خرج من اللساف دل يتجاوز اآلذاف؛ لذا فإف 

: وىو نوع أخر من أنواع اإلعبلـ األذان :خامساً اإلخبلص عند اػبطيب أمر مهّم للغاية، 
اإلسبلمي، ففي اليـو الواحد يسمع اؼبسلم طبس مرات نداًء يذكره بالتوّجو إذل اؼبسجد، 
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وذلك من أجل إقامة ركن من أركاف اإلسبلـ، وىو الصبلة. ومن جهة أخرى فإف األذاف، 
رسخ يف األذىاف صبلة من اؼبرتكزات الرئيسية. فمثبًل يُفهم من مفردات ونتيجة تكراره؛ يػ

األذاف أشياء من صميم العقيدة، فعندما يقوؿ اؼبؤذف: )ا أكرب( يُفهم من خبلؽبا: أّف كل 
: وىو مؤسبر عاؼبي دعوي، يلتقي فيو اؼبسلم مع إخوانو : الحجسادساً ما عدا ا أصغر، 

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، »ورة، وشعارىم ىناؾ اؼبسلمُت من أكباء اؼبعم
وعلى   «إف اغبمد والنعمة لك واؼبلك، ال شريك لك لبيك، وإف اػبيػر كلو يف يديك، لّبيك

عاتق القائمُت على أمور اغبج تقع مسؤولية إعبلـ الناس بكل ما حيدث للمسلمُت من 
. وأىوائو وما إذل ىنالك، وويبلٍت ونكبات، وعليهم أف يتنازؿ كلٌّ منهم عن عنجهيت

وتتشابك يف ذلك األيدي، ويتفق اعبميع من أجل ربقيق ىدؼ واحد ىو النهوض باألمة 
واؼبراكز واعبمعيات واؼبعاىد وكبو ذلك:  الجامعات والمنظمات :، سابعاً إذل حاٍؿ أحسن

وؽبا دور كبيػر يف اإلعبلـ اإلسبلمي، وخاصة فيما يتعلق بتخريج الدعاة واؼبتخصصُت، وكبو 
: وعليها أف تركز على فقو الواقع وحركة اإلنساف يف المؤتمرات والندوات : ثامناً ذلك، 

 ، ...ت والندوات لتقديس األشخاص واؼبذاىب واألقواؿنواحي اغبياة، ال أف تكوف اؼبؤسبرا
: من حيث إهنا أسلحة ذات حّدين، فإذا اسُتخدمت لصاحل الدعوة وسائل اإلعالم :تاسعاً 

  .باغبسٌت، كانت اغبياة رغيدة وىنية، وإال عاش اجملتمع يف شقاٍء ما بعده شقاء
أمٌر يستطيُع فعلو أي مسلم،  : وىذاالدعوة الفردية :أولً : (20)على النطاق الفردي -ب

حبيث يػرى الناس سلوكو ويتعاملوف معو بالدرىم والدينار، ويػرصدوف ربرّكاتو أثناء مزاحو 
وأثناء غضبو، ويعرفوف أقوالو وأفعالو من خبلؿ التعامل، فإذا رأوا فيو األخبلؽ الفاضلة... 

عباد ا... أيقنوا أف الفكر واغبّب لكل  ...والتعامل اغبسن.. واالندفاع إذل عمل اػبيػرات
  .الذي حيملو، والعقيدة اليت يدين هبا ىي اغبق...، وإال كاف عكس ذلك سباماً 

يقوؿ عبد الرزاؽ نوفل: )وقد انتشر اإلسبلـ يف جزر الفلبُت بوساطة عادل مسلم ىو  
 يشرب كرمي اؼبخزومي، إذ وجد فيو القـو رجبًل صادقًا أمينًا ظبحاً، ال يسرؽ وال يزين وال

منهم  اػبمر، ويؤدي فرائض ربو يف أوقاهتا، وصبع كل مكاـر األخبلؽ، فاعتنقوا اإلسبلـ إدياناً 
: : مسؤولية األب تجاه األسرةثانياً (، (21)بأف ىذا الدين ىو سبيل اػبلق اغبسن الكرمي

يومياً.. حيث يقـو باإلشراؼ عليها، تربيًة وأخبلقًا وتعامبلً، لذلك يتصل بأفراد األسرة 
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ويػراقب ربركاهتم ساعة تلو ساعة، فيذكر باألخطاء وينبو إليها لتجنُّبها، ويشّجع على األمور 
والواقع يؤكد ػ ببل ريب ػ، أف التعاوف بُت األب واألـ، وبُت األوالد  .الصحيحة ويكافئ عليها

: (22)بقولو يؤدي إذل إقامة أسرة  رائعة، وىذا ما أؼبح إليو الرسوؿ صلى ا عليو وسلم
كلكم راٍع ومسؤوٌؿ عن رعيتو، اإلماـ راٍع وىو مسؤوؿ عن رعيتو، والرجل يف أىلو راٍع وىو »

مسؤوؿ عن رعيتو، واؼبرأة يف بيت زوجها راعية وىي مسؤولة عن رعيتها، واػبادـ يف ماؿ 
 .«سّيده راٍع، وىو مسؤوؿ عن رعيتو

ع اؼبستويات، وىذا يؤكد على إف اإلسبلـ ديلك قوة ىائلة يف اإلعبلـ، وعلى صبي
لذلك على كل مسلٍم يف ىذا الزمن العصيب  .عمومية اإلعبلـ يف الشريعة اإلسبلمية وعاؼبيتو

عاؼبي،   أف يتحّمل قسطًا من تبليغ الدعوة لآلخرين، وليوقن اؼبسلم أف قرآنو عاؼبي، ونبيو
  .وكل ما يف الشريعة اإلسبلمية عاؼبي

 الشريعة اإلسالمية:استقاللية اإلعالم في  -2
ذلك ألف اإلسبلـ ػ عقيدًة وشريعًة ػ نظاـ مستقل متكامل متمّيز، وىو ينادي الناس  

: ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا يف السِّْلِم كآفًَّة َوالَ (23)كافة للدخوؿ يف الدين، قاؿ تعاذل
 َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبٌُت﴾.الشَّْيطَاِف إِنَُّو  (1) .تَػتَِّبُعواْ ُخطَُواِت 

 :هج اإلعبلـ يف الشريعة اإلسبلميةومن األمثلة العديدة اليت توضح استقبللية من
ىناؾ آيات كثيػرة وأحاديث نبوية كثيػرة أيضًا تطالب اؼبسلمُت بالتمّسك باؼبصدرين 

: ﴿َفبَل َورَبَِّك اَل يُػْؤِمُنوَف َحىتََّ (24)األصليُت ومها القرآف والسنة، ومصداؽ ذلك قولو تعاذل
نَػُهْم ٍُبَّ الَ جيَُِدواْ يِف أَنُفِسِهْم َحَرًجا فبَِّّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّمواْ َتْسِليًما﴾. حُيَكُِّموَؾ   فيَما َشَجَر بَػيػْ

:أي قاـ نزاع واختبلط يف األمر، ال جيدوا ضيقاً، عندما حيكم رسوؿ (25)وجو الداللة
 ا عليو وسلم ال تتوانوا عن حكمو، وال تضيقوا بو ويذعنوا إذعانا. ا صلى

وعلى صبيع أفراد اجملتمع اؼبسلم أف يتبعوا الطريق الذي رظبو ا تعاذل ؽبم، وال يتبعوا 
 يف ذلك: ﴿َوَأفَّ َىَذا ِصرَاِطي (26)السبل واألفكار اليت زبالف اؼبنهج القومي، قاؿ تعاذل

فَاتَِّبُعوُه َواَل تَػتَِّبُعوْا السُُّبَل فَػتَػَفرََّؽ ِبُكْم َعن َسِبيِلِو َذِلُكْم َوصَّاكم بِِو َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف﴾، ُمْسَتِقيًما 
ولذلك جيب أف يصطبغ اإلعبلـ اإلسبلمي بالصبغة اإلسبلمية البحتة، دوف تأثر دبذىٍب 

 ل خيػرػػػػػبلمية  أصل كػػػػػػػػريعة اإلسػػػة، ويف الشيػػػػية أو شرقػػػرية غربػػػػمادي، أو اذباه حزيب، أو نظ
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 ورشاد ألصوؿ اإلعبلـ وأركانو.
، وُصّنفت، وُىّذبت، فيجب التدقيق  كثيػراً يف  أما يف ىذا العصر، وقد انتشرت العلـو

 .قبوؿ اػبرب، والبحث عن شروط صحتو
ن اغبق، قاؿ ولذلك أمرت الشريعة اإلسبلمية  أتباعها باجتناب الظن، والبحث ع

 أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا كِثيػرا ِمَن الظَّنِّ ِإفَّ بَػْعَض الظَّنِّ ِإٍْبٌ(. ﴿يَا (27) تعاذل:
: )يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثَتا من الظن، (28)وجو الداللة: جاء يف فتح القدير

بشيء من الفواحش ودل يظهر الظن ىنا ىو ؾبرد التهمة اليت ال سبب ؽبا كمن يتهم غَته 
عليو ما يقتضي ذلك، وأمر سبحانو باجتناب الكثَت ليفحص اؼبؤمن عن كل ظن يظنو حىت 

 يعلم وجهو(.
: ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإف َجاءكْم فَاِسٌق بَِنَبٍأ فَػَتبَػيػَُّنوا أَف ُتِصيُبوا قَػْوًما (29)قاؿ تعاذل

 َما فَػَعْلُتْم نَاِدِمَُت﴾. ِِبََهاَلٍة فَػُتْصِبُحوا َعَلى
: )يا أيها الذين آمنوا إف جاءكم فاسق بنبأ (30)وجو الداللة: وجاء يف فتح القدير

فتبينوا ....واؼبراد من التبُت التعرؼ والتفحص ومن التثبيت األناة وعدـ العجلة والتبصر يف 
ما ِبهالة.... أي كراىة أف األمر الواقع واػبرب الوارد حىت يتضح ويظهر... وقولو أف تصيبوا قو 

تصيبوا أو لئبل تصيبوا ألف اػبطأ فبن دل يتبُت األمر ودل يتثبت فيو ىو الغالب وىو جهالة ألنو 
دل يصدر عن علم واؼبعٌت ملتبسُت ِبهالة حباؽبم  فتصبحوا على ما فعلتم   هبم من إصابتهم 

 على ذلك مغتمُت لو مهتمُت بو(.نادمُت باػبطأ 
ضحة إذل اإلعبلـ اإلسبلمي على أف يكوف  ملتزماً بالصدؽ، حذراً من وىذه دعوة وا
أما ما نراه من غالبية وسائل اإلعبلـ اؼبختلفة، أهنا ال تلتـز الصدؽ ، اؼبنافقيػن والكذابيػن

أحياناً. مربرة ذلك بقوؿ: )الوسيلة تربر الغاية( واؼبهم ىو السَّبق الصحفي.... واألرباح 
 راً فهو ـبالف ؼبا جاءت بو الشريعة االسبلمية .الفاحشة أوالً وأخيػ

، ية اإلعبلـ يف الشريعة اإلسبلميةوما أكثر اآليات اليت تدؿُّ بكل وضوح على استقبلل
: ﴿َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَػيػَِّناِت َوأَنْػزَْلَنا (31)وعلى هنج الوسطية وظبو اؼبقصد، ومنها قولو تعاذل

: ﴿َأدلَْ تَػَر كْيَف َضَرَب (32)اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَف لِيَػُقوـَ النَّاُس بِاْلِقْسِط﴾ ومنها قولو سبحانوَمَعُهُم 
 الّلُو َمَثبًل كِلَمًة طَيَِّبًة كَشَجرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفَػْرُعَها يف السََّماء * تُػْؤٌب ُأُكَلَها كلَّ ِحُتٍ 
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ِرُب الّلُو اأَلْمثَاَؿ لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَػَتذَكُروَف﴾ وىكذا، يشًتي البعض بإعبلمهم بِِإْذِف َربػَِّها َوَيضْ 
الضبللة، وجيادلوف بالباطل، بينما يسطع قبم اإلعبلـ اؼبوافق للشريعة االسبلمية رافعًا لواء 

كل ذلك اغبقيقة اجملرَّدة، مسخرًا كل وسائلو اإلعبلمية لبياف القوؿ الطيب والعمل الصاحل،  
 . (33)ضمن شخصية مستقلة، وخصائص فبيزة، وىذا ىو عُت وحقيقة وجوىر اإلسبلـ اغبق

  ثبات العالم في الشريعة السالمية: -3
اإلسبلمية وقيمها للحياة اإلسبلمية خاصية  يضمن الثبات يف مقوِّمات الشريعة

 حياتو وتصرفاتو )اغبركة داخل إطار ثابت حوؿ ؿبور ثابت، فيضمن لئلعبلمي اؼبسلم، يف
ونقلو لؤلخبار واالحداث، مزيَّة التناسق مع النظاـ الكوين العاـ، ويقيو شرَّ الفساد الذي 
يصيب الكوف كلو لو اتبع أىواء البشر ببل ضابط من قاعدة ثابتة من قواعد الشريعة 

ر، والنمو، وال ضيػر بعد ذلك من اغبركة، والتغييػر، والتطو  .االسبلمية ال تتأرجح مع األىواء
والًتقِّي، بل تصبح كلها مطلوبة، وتصبح كلها مأمونة، وتصبح كلها تلبية للفطرة القائمة على 
اغبركة داخل إطار ثابت... حوؿ ؿبور ثابت، ولكنها حركة راشدة واعية، مدركة للغاية الثابتة 

اسخ، وىذا اليت تتجو إليها وفق احكاـ الشريعة االسبلمية الكلية، يف خط متزف، مستقيم ر 
  .ىو ضماف اغبياة الطويلة اؼبدى، اؼبتناسقة التصميم

وىكذا تسبح العلـو يف فلك الشريعة اإلسبلمية، وتتفرَّع األحكاـ وفق نظامها، 
ويقيس العلماء واالعبلميُت اؼبسلمُت األمور بعضها على بعض، ما داـ األصل ثابتاً، وما 

اإلعبلـ اغبارس األمُت ؽبذه اؼببادئ واألحكاـ، فهو وبالتارل، فيعترب  .دامت اؼببادئ موجودة
مسخَّر ألف حيمل ىذه الدعوة ويقدِّمها نقيَّة ػ دوف تغييػر أو تشويو ػ عرب الوسائل اإلعبلمية، 
وبأسلوب علمي توثيقي، لتلقى القبوؿ واؼبكانة البلئقة هبا. لكن ىناؾ مسائل تشريعية ثابتة، 

 . (34)ا ما ىو قابل للتبديلوىناؾ ما ىو قابٌل للتجديد ومنه
 إلعالم في الشريعة السالمية:اإيجابية  -4

ما داـ ىناؾ شريعة إسبلمية، فإف ذلك يعٍت أف ىناؾ إعبلمًا إسبلمياً، ألف اإلسبلـ 
وما داـ ىناؾ مسلموف، يعٍت أف ىناؾ إعبلميُت إسبلميُت، ألف اؼبسلم  ،دين دعوة وببلغ

وبالتارل، فإجيابية اإلعبلـ يف الشريعة  ،دبجرَّد كونو مسلمًا ملتزماً داعية إذل عقيدتو وشريعتو 
  .اإلسبلمية وحيويتو تنبعاف من األحكاـ الشرعية القابلة للتطبيق، والصاغبة لكل زماف ومكاف
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من ىنا يأٌب التساؤؿ: أين تبدو إجيابية اإلعبلـ يف الشريعة اإلسبلمية ؟ وما ىي 
 مظاىره اغبيوية؟

وردت يف الشريعة قواعد ومبادئ عامة، تتضمن : (35)والتكييف في األحكام المرونة -1
أحكامًا عامة ديكن بسهولة ويسر تطبيقها يف كل زماف ومكاف، وقد صيغت بكيفية سبكِّنها 
من سهولة ىذا التطبيق ويسره، كما أف معناىا اغبق ال ديكن أف يتخلَّى عن أي مستًوى عاٍؿ 

تسع لكل مصلحة حقيقية جديدة للناس، كما أف ىذه القواعد يبلغو أي ؾبتمع، ومن ٍب ي
واؼببادئ تعترب كاألساس ؼبا يقـو عليها من أحكاـ جزئية، وؼبا يتفرَّع عنها من فروع، ومن 

  :تلك القواعد اإلعبلمية
الثابتة والقواعد الكلية اليت ال تتبدؿ وال تتغيػر، قولو تعاذل:  ئمن اؼبباد :مبدأ الشورى -أ

نَػُهمْ  (، لكن من عظمة الشريعة اإلسبلمية أف تركت كيفية تطبيق ىذه (36)﴿َوأَْمُرُىْم ُشوَرى بَػيػْ
القاعدة للزمن واغبياة، أي وسائل تطبيق القاعدة حسب ما يناسب الزماف واؼبكاف، وحسب 

  .مُت و البشريةاألصلح من ذبارب اؼبسل
فمقصد الشريعة اإلسبلمية تطبيق قاعدة الشورى، ومن ٍبَّ فليكن التطبيق بأيِّ وسيلة   

 كانت، وبأي صورة أو ىيئة ارتاىا أىل اغبلِّ والعقد. 
وبالتارل، فالشورى ىي الطريق الصحيح ؼبعرفة أصوب اآلراء للوصوؿ إذل اغبقيقة 

العقل، كما أهنا من مقتضى تكرمي ا لئلنساف، وجبلء األمور، وىي أثر طبيعي الحًتاـ 
  .وىي مظهر من مظاىر اؼبساواة وحرية الرأي والنقد واالعًتاؼ بشخصية الفرد

والشورى تربية للفرد على أداء وظيفتو االجتماعية، عن طريق هتيئة الفرصة لو ألف يربز 
لمشورة، وىذا بدوره يدعوه إذل يف اجملتمع، فيػريَب ملكاتو، وينمِّي قدراتو حىت يكوف أىبًل ل

االستزادة من العلم واؼبعرفة، وذلك إف انفراد شخص بالرأي يف أمر عاـ يتعلَّق باعبميع ودوف 
اعتبار لآلخرين فيو ظلم وإجحاؼ، وىو يتضمَّن نوعًا من تعظيم النفس واحتقار الرأي 

 العاـ.
هتا إشاعة مناخ الشورى، أما وسائل اإلعبلـ يف الشريعة اإلسبلمية  فمن أىم مسؤوليا

وروح اغبوار البنَّاء واؼبناقشة اإلجيابية، إسهامًا منها يف الوصوؿ إذل أحكم القرارات، وخاصًة 
عن طريق تربية األفراد وتدريبهم على روح اؼبشاورة، وىكذا تُتيح وسائل اإلعبلـ يف الشريعة 
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وتصنيفها، وبذاؾ يسمو الفكر  االسبلمية الفرصة الجتماع اراء اؼبؤمنُت وأفكارىم وتنقيحها
وتًتقى العقوؿ وتتفاعل اآلراء، وخيفُّ حجاب الغفلة، وتشحذ األذىاف، وتتحاور العقوؿ، 

واإلعبلـ بذلك يشيع روح التعاوف والتناصح  ،فتنضج ويتبُتَّ الصواب، ويتضح سبيل اغبق
و األذىاف لؤلفكار وابة، ويؤلِّف بُت القلوب، ويشعر اعبميع بأف مصلحتهم واحدة، فتتنبَّ 

الصاغبة، والتصرُّفات اؼبوافقة للشريعة، فبا يؤدي إذل ازباذ أصوب األفكار اؼببنية على أفضل 
 .اآلراء وأحكمها، وىكذا يتكوَّف الرأي العاـ للمسلمُت  على أساس الشورى، ومن خبلؽبا

ليبو الرفيعة ويف كل ذلك يتخذ اإلعبلـ ضوابطو من قيم الشريعة االسبلمية األصيلة وأسا
وأىدافو السَّامية ووسائلو الشريفة، وكلها تصدر عن شريعة االسبلـ وتذكر حبقائقو، وتؤكد 
ضرورة السَّعي لتحقيق مقاصده، وإيضاح اغبقائق لتصل إذل صبيع اآلذاف البشرية يف عرض 

عمق شائق جذَّاب، تتوافر لو عناصر القوة واؼبوضوعية والسَّداد، مع حرٍص على الوضوح وال
واإلقناع والُبعد عن اإلمبلؿ، وبذلك يتحقق مناخ الشورى اؼبؤدي إذل سبلمة الرأي 

 .(37)وعمومو
ىذا مبدأ كليٌّ من مبادئ  الشريعة اإلسبلمية، ثابت وبارز،   :مبدأ العدالة والمساواة -ب

وأما وسائل  بِاْلَعْدِؿ﴾،: ﴿َوِإَذا َحَكْمُتم بَػُْتَ النَّاِس أَف رَبُْكُموْا (38)ودليل ذلك قولو تعاذل
تطبيق العدالة واؼبساواة فمًتوكة لتغيػر األزماف واألحواؿ، وبالتارل ما أكثر الصور اليت تعطي 

تقدمي صور من عدالة اإلسبلـ وظباحتو  :مردوداً حسناً يف ؾباالت وسائل اإلعبلـ، منها مثبلً 
 .اؼببدأ والتحّلي بويف شكل قصص لؤلطفاؿ، وذلك لًتبيتهم وتنشئتهم على حّب ىذا 

صلى ا عليو وسلم ،ومن سيػرة اػبلفاء  استخبلص ىذا اؼببدأ من السيػرة العطرة للرسوؿ
الراشدين ومن تبلىم  حيفل التاريخ بأخبار أمراء وقضاة وعلماء كانت ؽبم مواقف بطولية 

صبل أف نادرة يف قوؿ كلمة اغبق والقضاء بو، دوف خوؼ من ظادل أو ؿباباة لقريب، فما أ
 .(39)جُيعل من ذلك مسلسبلت وأفبلـ، تسّجل وتصّور بأسلوب مشوؽ وإخراج صبيل

اما فيما يتعّلق باألخبار، فيجب استخداـ العدؿ يف اإلعبلـ وانتقاء األخبار، وعلى 
اإلعبلـ أف يلتـز بالعدؿ ويَزَِف بالقسط، مهما كانت الظروؼ واألحواؿ، ومصداؽ ذلك قولو 

يػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا كونُوْا قَػوَّاِمَُت بِاْلِقْسِط ُشَهَداء لِّلِو َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم أَِو : ﴿يَا أَ (40)تعاذل
ُلوْا َوِإف تَػْلُوواْ اْلَواِلَدْيِن َواألَقْػَرِبَُت ِإف َيُكْن َغِنيا أَْو فَػَقيػرا فَالّلُو أَْوذَل هِبَِما َفبَل تَػتَِّبُعوْا اؽْبََوى أَف تَػْعدِ 
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حىت إذا تناوؿ اإلعبلـ قضايا اػبصـو واألعداء،  تُػْعرُِضواْ فَِإفَّ الّلَو كاَف دبَا تَػْعَمُلوَف َخِبيػرا﴾، أَوْ 
: ﴿يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا كونُواْ (41)فعليو أف يسيػر على منهج العدؿ واإلنصاؼ، آما قاؿ تعاذل

َشَنآُف قَػْوـٍ َعَلى َأالَّ تَػْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُىَو أَقْػَرُب لِلتػَّْقَوى  قَػوَّاِمَُت لِّلِو ُشَهَداء بِاْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم 
 .﴾َواتػَُّقواْ الّلَو ِإفَّ الّلَو َخِبيػر دبَا تَػْعَمُلوف

وفبا يدّؿ على عطاء ىذه الشريعة وذبّددىا اؼبستمّر على  :(رر ول ضرارقاعدة )ل ض -ج
مدى الزماف واألياـ، أهنا أتت بقواعد تشريعية ميّسرة مستنبطة من استقراء النصوص وأسباب 

(، ومعناىا: أف (42)النػزوؿ ووقائع األحداث ومقاصد الشريعة، مثل قاعدة )ال ضرر وال ضرار
الشريعة، أي ال جيوز ألحٍد إيقاع الضرر بنفسو أو بغيػره، وبالتارل الضرر مرفوع حبكم 

 .)فالضرر ال يُزاؿ بالضرر( ألنو عبٌث وإفساد ال معٌت لو،
وما أحوج اإلعبلـ اليـو اإللتزاـ هبذه القواعد واؼببادئ، حبيث ال يقّدـ أيّػة مادة 

 !!...إعبلمية فيها ضرر باألمة
ثيػر من الضرر لؤلفراد واجملتمعات على حد سواء، وذلك أما ما يُقدَّـ اآلف ففيو الك

 .عرب وسائل اإلعبلـ اؼبختلفة
ال شك أف الشريعة اإلسبلمية ال تطرح  :المخالطة والمعاشرة والخدمات الجتماعية -2

الشعارات اعبوفاء، دوف أف تنػزؿ هبا إذل أرض الواقع، لذلك على الداعية واإلعبلمي أف 
ورة مصّغرة عن الرسوؿ، ليػرى الناس فعلو وىو يطابق قولو، وىذه يكوف الواحد منهم ص

عن رسول اهلل صلى اهلل  .مناسبًا للدعوة اؼبخالطة واؼبعاشرة لآلخرين توفّر يف الواقع جّواً 
خيالط اؼبسلم الذي خُيالط الناس، ويصرب على أذاىم، خيػر من الذي ال ) (43)عليو وسلم

 .(الناس، وال يصرب على أذاىم
ولذلك، فعلى الداعية أف يدرؾ واقع بيئتو اليت يعيش فيها، عسى أف يتوّقف عند 
سلبياهتا وإجيابياهتا، فيأخذ ما ىو مفيد ويبتعد عن كل ما فيو ضرر، لو أو لغيػره، وعليو أيضاً 
إدراؾ الدعوات األخرى ايطة بو، ومعرفة ماىيتها وحدودىا وما فيها من سقطات 

أحداث اغبياة اليومية ووقائعها، وبالتارل أف تصبح بُت الداعية اإلعبلمي وتغيػرات..، وإدراؾ 
 .(44)وبُت صبهوره إلفة ومودة وحبّ 
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أف الدعوة األحادية كانت  (45)-كما يػرى الشيخ ؿبمد أبو زىرة- وىكذا، فاؼبسألة
ثانيها: . أوؽبا: االختبلط واإلئتبلؼ، فاألليف يقرب أليفو ويدنيو :تبّلغ بطرؽ ثبلثة، ىي

. ) التبيُت، وذلك من األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر، مع تأليف القلوب واؼبوعظة اغبسنة
 .ثالثها: إزالة األوىاـ اليت تسيطر على الناس فيما يتعّلق باألوثاف

وىكذا، فاإلعبلـ يف الشريعة اإلسبلمية ليس باللساف وحده، بل إف السيػرة اغبسنة، 
ل ىذا وغيػره كزاور، واػبدمات االجتماعية، وإقامة اؼبنشآت اػبيػرية...  والتعاوف اؼبثمر، والت

 . دعوة عملية للناس، وتركيز واىتماـ على النواحي اػبيػرة إلصبلح اجملتمع
  :العناصر الحيوية في العلم والدعوة -3

 وتربز إجيابية اإلعبلـ اإلسبلمي يف ىذا اجملاؿ، من خبلؿ ثبلثة أمور رئيسة، ىي:
 الترغيب في العلم:  -أ

إف اإلسبلـ يػركز على العلم، وال يقصر ذلك يف عهٍد معُّت، وال ألفراد معينُت، بل 
ٍب تندب الشريعة األتباع إذل تعليم الناس كل ما تعلَّمو الفرد،  .يفتح اجملاؿ واسعاً أماـ اعبميع

تعّلم العلم ٍب كتمو ودل أي تكّلفو بالتبليغ واإلعبلـ، وذلك من أجل أف تعّم الفائدة، أما إذا 
: ﴿ِإفَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَف َما (46)يبلغو للناس، فقد ارتكب وزراً عظيماً، مصداؽ ذلك قولو تعاذل

وقولو . أَنزَْلَنا ِمَن اْلبَػيػَِّناِت َواؽْبَُدى ِمن بَػْعِد َما  بَػيػَّنَّاُه لِلنَّاِس يف اْلِكَتاِب أُولَِئَك يَلَعنُػُهُم الّلُو﴾
 . «من ُسئل عن علٍم فكتمو، ُأعبم بلجاـ من نار: »(47)ا عليو صلوات

كيف ال؟! واإلسبلـ يفاخر ) .تعلُّم العلم، وتعليمو)بياف أمر اإلجيابية يف اإلعبلـ: 
 . (48)على اآلخرين يف أف أوؿ ما نزؿ يف دستوره اػبالد ﴿اقْػرَْأ﴾

 المراكز العلمية:  -ب
ودمشق واليمن و...، وقد زبرّج فيها الكثيػر  وقد كانت منتشرة يف مكة واؼبدينة

  .الكثيػر
 :الوسائل واألساليب اإلعالمية في الدعوة اإلسالمية -ج

تعترب الشريعة اإلسبلمية الوسائل اإلعبلمية ذات أمهية كربى يف نشر الدعوة، وبالتارل 
  .ليف الكتبفمنها ما ىو وسائل مباشرة، مثبلً عن طريق اؼبسجد، ومنها غيػر مباشرة، كتأ
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 المبحث الثالث
 أركان اإلعالم في الشريعة اإلسالمية

 :الركن الول: المرسل
اؼبرسل يف العملية اإلعبلمية: ىو القائم باالتصاؿ، الذي يهدؼ للتأثَت يف األفػراد دبػا 
لديو من أفكار، يعرب عنها من خبلؿ الوسائل اإلعبلمية اإلقناعية، وفق منهج علمػي مػدروس 

 .(49)وـبطط
ونتيجًة للدور اؽباـ الذي يقـو بو اإلعبلميوف، كاف لزامًا عليهم أف يلتزموا دبجموعة 
من الضوابط واؼبعايَت اليت ربكم أداءىم، وقد تعرض القرآف الكرمي ؽبذه الضوابط وربدث 

 :عنهػا، وديكن تفصيلها وبياهنا فيما يلي
 التيقن من صدق المعلومات : :أولً 

عتماد على اؼبصادر ؿبل الثقة؛ ويتحقق التثبت والتيقن من اؼبعلومات، من خبلؿ اال 
"يا أيها  :(50)ؽبذا حثَّ القرآف الكرمي على التثبت والتبُت يف آيات عديدة، منها قولو تعػاذل

الذين آمنوا إف جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أف تصيبوا قوما ِبهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
 .نادمُت" 

فقد أمرت اآلية الكردية بالتثبت من خرب الفاسق، وأدبت اؼبؤمنُت بأدب ينفعهم يف 
دينهم ودنياىم، وىو أمر ينبغي وجوده دوماً، وىذا التثبت يعترب مسئولية كافة العاملُت يف 
اغبقل اإلعبلمي من مراسػلُت ومػذيعُت، ويقع عبؤه األكرب على كاىل اؼبدراء ورؤساء تلك 

 عبلمية .الوسائل اإل
)يا أيها الذين  :(51)وينبغي أف يكوف ىذا التثبت ىو ديدف اإلعبلمي؛ لقولو تعاذل

آمنوا كونوا قوامُت  شهداء بالقسط وال جيرمنكم  شنآف قـو على أف ال تعدلوا  اعدلوا  ىو 
آمنوا كونوا : )يا أيها الذين (52)وقولو تعاذل أقرب للتقوى واتقوا ا إف ا خبَت دبا تعملوف(.

قوامُت بالقسط شهداء  ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربُت إف يكن غنيا أو فقَتا فا 
 أوذل هبما فبل تتبعوا اؽبوى أف تعدلوا وإف تلووا أو تعرضوا فإف ا كاف دبا تعملوف خبَتا(.

 :فقد دعت اآليتاف الكرديتاف إذل التثبت من خبلؿ مواطن عديدة، ىي 
 ة على "أفػػػػػػػػػػػل "قائمُت"؛ داللػػػػػػودل يق ط(....ػػػ)قوامُت بالقس الغة:ػػػػػػ: استخداـ صيغة اؼببأوالً  
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اؼبطلوب ىو االستمرارية للسلوؾ العادؿ...، وعلى ذلك يكوف األمر اإلؽبي لكل مؤمن: ال 
 .(53)تقم بالقسط مرة واحدة فقط، بل اجعلو خصلًة الزمًة فيك

ففيهػا أمػر لكافػة ، )تعاذل: )شهداء  ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربُتثانياً: قولو 
اؼبؤمنُت بأف يكونوا شهداء باغبق، من خبلؿ أف يتحروا اغبق الذي يرضى ا، ويؤدوا 
الشهادة  ابتغاء وجو ا؛ لتكوف الشهادة صحيحة عادلة حقاً، من غَت مراعاة أحد، وال 

 .(54)ؿباباة
إذ يف اؽبوى الزلػل، أو فػبل ) : )فبل تتبعوا اؽبوى أف تعدلوا :األمر بعدـ اتباع اؽبوىثالثاً: 

 .(55)حيملنكم اؽبوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترؾ العدؿ يف أموركم وشؤونكم
(، ففيػو ا فإف ا كاف دبا تعملوف خبَتاختاـ اآلية بقولو تعاذل: )وإف تلووا أو تعرضو  :رابعاً 

وهتديد ؼبن خيالف ىذه الضوابط، فبل يقـو بالقسط، وال جيعل شهادتو ا بػاغبق،  ربذير
خبَت دبا سيفعل، وؿباسبو على عملو وتصرفو فػي دار  -سبحانو  –ويتبػع اؽبوى، بأف ا 

 .اغبػساب واعبزاء
لكن يف الواقع اؼبعاصر، دل تلتـز وسائل اإلعبلـ بالعدالة والتثبت من اؼبعلومات، 

 .تت تتبع اؽبوى، وتعرض عن الطريق القومي، إال من رحم اوبا
ومع ذلك، فإف ظهور الوعي عند بعض االعبلميُت اؼبسلمُت بدأ يغَت من الصورة 
القاسبػة، وذلػك بظهػور بعض وسائل اإلعبلـ اؼبوافقة لضوابط اليت جاءت هبا الشريعة 

التعػديل مػن سياستها؛ لتحقق الثمرة  اإلسبلمية، ولكنها واغبق يقاؿ، ما زالت حباجػة لػبعض
 اؼبرجوة منها بصورة أكرب، ولتكوف حبق  إعبلماً موافقا للشريعة االسبلمية .

 ثانياً: الصدق في نقل المعلومات والحصول عليها:
 واألخبػار إلػى اعبمهػور اؼبتلقػي للرسػالة رجل اإلعبلـ ما ىو إال مبلغ للمعلومات

 وؽبذا ينبغي عليو أف يكوف صادقًا فيما يبلغو وينشره، ئل اإلعبلـ،اإلعبلمية عرب ـبتلف وسا
 على كونوا أي ")يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقين(،  :(56)قاؿ تعاذل فقد

، وقيل: ىم األنبياء؛ أي كونوا معهم باألعماؿ الصاغبة يف .الصادقُت وسبيلهم مػذىب
  :الضابط عدة أمور، منهاويندرج ربت ىذا  ." (57)اعبنة

 :تعاذل فقد قػاؿ :لومات بطرؽ مشروعة وصيانة اػبصوصية الفرديةػػػػػػػػػػوؿ على اؼبعػػػػػػػػػػػاغبص -1
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)يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثَتا من الظن إف بعض الظن إٍب وال ذبسسوا وال يغتب بعضكم 
  ( .(58)واتقوا ا إف ا تواب رحيمبعضا أحيب أحدكم أف يأكل غبم أخيو ميتا فكرىتموه 

فقد هنت اآلية الكردية السابقة عن اغبصوؿ على اؼبعلومات بطريق الظن، أو من 
 .خبلؿ التجسس على اآلخرين، فكبلمها طريقاف موصبلف ؼبعلومات غالباً ما تكوف خاطئة

الصور، وال  إف للناس حرياهتم وحرماهتم وكراماهتم اليت ال جيوز أف تنتهك يف صورة من
، وال ...أف سبس حباؿ من األحواؿ، ففي اجملتمع اإلسبلمي الرفيع الكرمي، يعيش النػاس آمنػُت

يوجد مربر مهما يكن النتهاؾ حرمات األنفس والبيوت واألسرار والعورات، حتػى ذريعػة  
 .(59)تتبع اعبردية وربقيقها ال تصلح يف النظاـ اإلسبلمي ذريعة للتجسس على الناس

يكتم  مػن وقد توعد ا :عدـ كتماف اؼبعلومات اليت ينبغي عليو إيصاؽبا للجمهور -2
"إف الذين يكتموف ما أنزلنا من البينات واؽبدى  (60):قولو تعاذل اؼبعلومات بالعذاب الشديد،

من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم ا ويلعنهم البلعنوف"، كما اشًتط لقبوؿ 
"إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا   :(61)توبتهم بياف ما كتموه، فقاؿ

  التواب الرحيم".
ع آخر من نفس السورة عقوبة من يكتموف البينات، واصفاً كما بُت تعاذل يف موض

إياىم دبن اختاروا طريق الضبلؿ على اؽبدى، إذ إهنم ال يضلوف أنفسهم فحسب، بل 
"إف الذين يكتموف ما أنزؿ ا من الكتاب  :(62)تعاذل بضبلؽبم فقاؿ  يضلوف غيػرىم

النار وال يكلمهم ا وال يزكيهم وؽبم ويشًتوف بو شبنا قليبل أولئك ما يأكلوف يف بطوهنم إال 
عذاب أليم *  أولئك الذين اشًتوا الضبللة باؽبدى والعذاب باؼبغفرة فما أصربىم على 

 .النار"
والكتم والكتماف عدـ اإلخبار دبا من شأنو أف خيرب بو من حادٍث مػسموع أو  "

بالفعل اؼبضارع؛ للداللة على أهنم يف اغبػاؿ   ()يكتمون يف مرئػي، ومنو كتم السر...، وعرب 
كػاسبوف للبينات واؽبدى، ولو وقع بلفظ اؼباضي لتوىم السامع أف اؼبعٍت بو قـو مضوا، مع أف 

 .(63)اؼبقػصود إقامة اغبجة على اغباضرين
ىذا ويًتتب على نقل اؼبعلومات بطريقة كاذبة، أو اغبصوؿ عليها من غَت مػصادرىا 

ر الفنت واالضطرابات، ويربز ىذا واضحًا خبلؿ اغبروب واألحداث اعبسيمة اؼبوثوقة، نش
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التػي تتعرض ؽبا بعض البلداف واؼبناطق، حيث يكوف التضليل اإلعبلمي للجمهور واضػحاً 
بػصورة كبَتة يف بعض القنوات الفضائية واإلعبلميُت فيها، حُت ينقلوف اغبدث بغَت صورتو 

بعض اؼبرجفُت يف اؼبدينة ليكونوا مصدرًا ألخبارىم، ٍب جيدوا اغبقيقيػة، أو يعتمدوف على 
  .(64)ولؤلسف مػن يقـو بتصديقهم

من الواجب على القائمُت باالتصاؿ يف العملية اإلعبلمية، أف  االلتزاـ باألخبلؽ الكردية: -3
ور، يلتزموا باألخبلؽ اغبميدة، إذا إف مدى التزامهم باألخبلؽ يغرس ؿببتهم يف قلوب اعبمه

 .وجيعل تأثَتىم أقوى وأشد
 :وقد جاء األمر الرباين بالتزاـ ؿباسن األخبلؽ يف العديد من النصوص القرآنية، منهػا

)إف ا يأمر بالعدؿ واإلحساف وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واؼبنكر  :(65)قولو تعاذل
 والبغي يعظكم لعلكم تذكروف(.

اإلعبلـ أف يلتـز هبذه األخبلؽ، فبثلػًة فػي العػدؿ ؽبذا، كاف من الواجب على رجل 
والقسط يف القوؿ والتحليل والتعقيب، والصدؽ يف القوؿ، وحسن التعامل مػع الػضيوؼ فػي 

 .الربامج والنشرات اإلخبارية
كما بات لزامًا عليو أف يلتـز حبسن التعامل مع اعبمهور اؼبتلقي لرسالتو اإلعبلمية، 

ه إذ إف السخرية عواقبها وخيمػة، تفقػد رجػل اإلعػبلـ صبهوره، وتؤدي فبل يسخر من صبهور 
 .لفشل رسالتو اإلعبلمية

)يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قـو من قـو عسى أف يكونوا خَتا  :(66)قاؿ تعاذل 
منهم وال نساء من نساء عسى أف يكن خَتا منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب 

  .الفسوؽ بعد اإلدياف ومن دل يتب فأولئك ىم الظاؼبوف(بئس االسم 
يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قـو من قـو ) :: قولو تعاذل(67)جاء يف تفسَت القرطيب

عسى أف يكونوا خَتا منهم قيل عند ا وقيل خَتا منهم أي معتقدا وأسلم باطنا والسخرية 
يسخر من سًت ا عليو ذنوبو فبن كشفو ا  ال االستهزاء  و ىو سخرية الغٍت من الفقَت...

فلعل إظهار ذنوبو يف الدنيا خَت لو يف اآلخرة... وباعبملة فينبغي أال جيًتئ أحد على 
اإلستهزاء دبن يقتحمو بعينو إذا رآه رث اغباؿ أو ذا عاىة يف بدنو أو غَت لبق يف ؿبادثتو 

فيظلم نفسو بتحقَت من وقره ا فلعلو أخلص ضمَتا وأنقى قلبا فبن ىو على ضد صفتو 
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واالستهزاء دبن عظمو ا... وال نساء من نساء عسى أف يكن خَتا منهن أفرد النساء 
اللمز باليد والعُت  بالذكر ألف السخرية منهن أكثر. وال تلمزوا أنفسكم اللمز العيب...

 عنو من السخرية واللساف واإلشارة  واؼبعٌت ال يعب بعضكم بعضا... فمن فعل ما هنى ا
 واؽبمز والنبز فذلك فسوؽ وذلك ال جيوز...

ومن األخبلؽ اليت ينبغي على اإلعبلمي التحلي هبا: حفظ مػا يػؤسبن عليػو مػن أسرار، 
وىو ما يسمى يف عرؼ العمل اإلعبلمي )أسرار اؼبهنة(، وقد جاء األمر بالوفاء بالعهػد 

(، فإذا كاف وفوا بالعهد إف العهد كاف مسؤوال)وأ (68):مطلقاً يف القرآف الكرمي، يف قولو تعاذل
اغبفاظ على العهود واألمانات مطلوبًا يف كل حاؿ، فإف اغبرص عليو يزداد يف أسرار العمل 
واؼبهنة، فكم من سر مهٍت أذيع ترتب عليو مشاكل للوسيلة اإلعبلمية والعاملُت فيها، وكم 

 .لئلعبلمي ووسيلتو اإلعبلمية من سر مهٍت حوفظ عليو، حقق السبق والتميز
ويندرج ربت األخبلؽ الكردية كذلك: التأدب يف القوؿ، وىناؾ فرؽ واضح بُت رجػل 
اإلعبلـ الذي يتحدث بلباقة وأدب مع ضيوفو ومع صبهوره، وبُت اإلعبلمي سليط اللساف، 

القوؿ  الػذي ينفر اعبميع منو، ومن الطبيعي أف يكوف رجل اإلعبلـ اإلسبلمي ملتـز حبسن
لتزاـ شرعي ، قبل أف يكوف التزامًا مهنيًا فرضػتو عليػو سياسػة التزاـ ىو والعبػارة؛ ألف ىذا اال

 ).....وقولوا للناس حسنا.....(. (69):الوسػيلة حيث يقوؿ تعاذل
يطرح اإلعبلمي ـبتلف القضايا الدينية والسياسية  اؼبعرفة الشاملة واإلحاطة باؼبوضوع : -4

وغَتىا، من خػبلؿ رسائلو اليت يبثها عرب وسائل اإلعبلـ، ومن اؼبعيب أف خيرج  واالجتماعية
اإلعبلمي للحػديث حػوؿ موضوع ما، ٍب يفاجئو أحد الضيوؼ أو اؼبشاركُت دبعلومات دل 

 .يكن قد اطلع عليها
ؽبذا، دعا القرآف الكرمي إذل اؼبعرفة الشاملة، والعلم التاـ باألمور قبػل عرضػها، وإف 

 :(70)قارئ للقرآف الكرمي يبلحظ ىذه الدعوة من خبلؿ مواضع عديدة، منها قولو تعػاذلال
 )وعلم آدـ األظباء كلها ٍب عرضهم على اؼببلئكة .....(

وقد أكدت اآلية السابقة على وجوب اؼبعرفة الشاملة، من خبلؿ لفظ )كل(، فهػو 
 . (71)ضستيعاب، وحقيقتو لئلحاطة باألبعا"لفػظ عمـو على وجو اال

 وابط اليت ينبغي أف يلتـز هبا القائم باالتصاؿ يف العمليةػػػػػػػمن ضمن الضااللتزاـ دبا يقدـ:  -5
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اإلعبلميػة، أف يكوف ملتزمًا دبا يقدمو للجمهور من توجيهات وتعليمات، فإنو إف دعاىم 
 .لشيء ٍب خػالفهم فيػو، حيكم على رسالتو اإلعبلمية بالفشل اقق الذريع

لذا، فإننا قبد الرسل صبيعاً كانوا يؤكدوف على التزامهم دبا يدعوف بو أقوامهم، فها ىػو 
: )....... وما أريد أف أخالفكم إذل ما أهناكم عنو إف (72)شعيب عليو السبلـ قومو قػائبل

 أريد إال اإلصبلح ما استطعت وما توفيقي إال با عليو توكلت وإليو أنيب(.
أي بػأف أذىػب وحدي إذل ما أهناكم عنو يف اؼبستقبل...، وقد  )أف أخالفكم(....

نبهت ىذه األجوبة الثبلثة على أف العقل جيب أف يراعي يف كل ما يأٌب ويذر أحد حقوؽ 
ثبلثة: أمهها وأعبلىا حق ا، وثانيهػا حػق الػنفس، وثالثها حق العباد على وجو اإلخبلص 

 (.(73)داد األفعاؿ وحػسنيف الكل، فثبت ببعده عن التهمة مع س
)أتأمروف الناس بالرب وتنسوف أنفسكم  (74) :وربت ىذا الضابط، يأٌب قولو تعػاذل

 وأنتم تتلوف الكتاب أفبل تعقلوف(.
وقد نزلت ىذه اآلية يف يهود اؼبدينة، حيث كاف أحدىم يقوؿ لقرابتو ومن بينػو 

ليو وما يأمرؾ بو ىذا الرجل، وبيػنهم رضاع من اؼبسلمُت: اثبت على الدين الذي أنت ع
 .(75)وكانوا يأمروف الناس بذلك وال يفعلونو

وعلى ىذا، فإف من أمر غَته بأمر ٍب دل يأتو، كاف معرضاً نفسو للشبو باليهود، الػذين 
 .نزلت يف حقهم ىذه اآلية

وقد جاءت اآلية بصيغة الزجر عن أمر الغَت بفعل ٍب عدـ إتيانو، حيث إف "األلف 
 ." (76))تنسوف( أي: تًتكوف :)أتأمروف( ألف اإلستفهاـ، ومعناىا التوبيخ، وقولو تعاذلفػي 

فالواجب إذف فيمن يدعو غَته لشيء أف ديتثلو ويكوف أوؿ القائمُت بو، ومن باب 
أولػى اإلعبلميُت أف يكونوا كذلك؛ لتكوف رسالتهم أقرب إذل القلوب، وأحرى بالتصديق 

 .والتطبيق
ف القائم باالتصاؿ أو اؼبرِسل يف العملية اإلعبلمية، ىو الناطق باسم إ الفصاحة: -6

الوسيلة؛ إليصاؿ رسالتها إذل اعبمهور، وؼبا كاف الغرض من ىذه الرسائل أف تؤثر يف 
. اجملتمعات وسلوكيات األفراد، كاف ال بد ؽبا من ضوابط تؤدي لوضوحها، وسهولة فهمها

مية، قد تتوافر فيها الػضوابط، ولكػن ال يتحقػق لكننا نبلحظ أف بعض الرسائل اإلعبل
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تأثَتىا؛ نتيجة خلل يف إيصاؽبا للجمهور، وىذا اػبلل نابع من القائم باالتصاؿ؛ نتيجة خلل 
كما أف بعض اؼبواطن والظروؼ الطارئة، تؤدي إذل خلل يف  .فػي كيفية النطق وطريقتو لديو

 ذلك، فبا يقتضي أف يظهر اإلعبلمي بػرامج البػث؛ نتيجػة حرب، أو حدث جلل، أو غَت
 .(77)مباشرًة عرب وسيلتو واصػفاً ىذا اغبدث، ومعلقاً عليو

وكبل ىذين األمرين، يتطلب أف يتوافر يف اإلعبلمي ضابط الفصاحة والطبلقة اللغويػة، 
وىو أمر ظهر دوره وأمهيتو من خبلؿ قصة موسى عليو السبلـ ، ؼبا جاءه األمر اإلؽبي بدعوة 

: (79))واحلل عقدة من لساين * يفقهوا قورل(، وقاؿ يف موضع آخر :(78)وف، حيث قاؿفرع
)وأخي ىاروف ىو أفصح مٍت لسانا فأرسلو معي ردءا يصدقٍت إين أخاؼ أف يكذبوف (، ويف 

 )ويضيق صدري وال ينطلق لساين فأرسل إذل ىاروف ( :(80)موضع ثالث
وطبلقة اللساف، ففػي اؼبوضػع األوؿ، فقد نصت ىذه اؼبواضع الثبلثة على الفصاحة 

اقًتف الدعاء ببياف العلة، فقاؿ: "وأسألك يا رب أف ربل عقدة من لساين؛ حىت يفهم الناس 
 "(81)قػورل  ؽبم، وحديثي معهم، فهماً يتأتى منو اؼبقصود

ويف اؼبوضع الثاين، أظهر العلة من طلب أخيو ىاروف عليو السبلـ معو؛ إذ إف ىػاروف 
لسبلـ كاف أفصح من موسى  عليو السبلـ وبالتارل، فإنو أقدر على اؼبدافعة وبياف اغبػق عليو ا

وتػصديقو، "ولػيس  اؼبراد بقولو )يصدقٍت(، ؾبرد قولو لو صدقت أو قولو للناس: صدؽ أخي؛ 
ألنو ال حيتاج فيػو اذل زيادة الفصاحة، وإَّنا طريق تصديقو أف يلخص اغبق بلسانو، وجيادؿ 

 . (82)"بيانو، وذلػك جيري ؾبرى التصديقالكفار ب
أما اؼبوضع الثالث، فبُت أمهية الفصاحة للمتحدث، إذ إف اؼبراد منو: "ولػيس عنػدي 
الفصاحة اليت ذبعلٍت أظهر ما يف نفسي من تفنيد ألباطيلهم، ومن إزىاؽ لشبهاهتم، 

 . (83)"خػصوصاً عند اشتداد غضيب عليهم
أكانوا  يف العمل اإلعبلمي، كثَتاً ما يتواجد الضيوؼ، سواء السماح لآلخرين باغبديث: -7

متفقُت مع اإلعبلمي يف وجهات النظر، أـ ـبالفُت لو ، وىذا األمر، حيتم على اإلعبلمي أف 
يكوف لديو سعة أفق وصدر، وأف يػضبط اغبػوار ويديره بصورة عادلة، حبيث يعطي كل واحد 

للحديث، وىذا أمر ىاـ، إذ إنو يضفي قبوالً  من الضيوؼ أو اؼبشاركُت نصيبو الكايف
كما أف عدـ إعطاء  .لئلعبلمي  ووسيلتو، وبيانًا غبنكتو ومهارتو، خببلؼ من ال يلتـز بذلك
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الوقت الكايف للحديث، يتناقض مع مبدأ اؼبوضوعية والتجػرد مػن الذاتية، وىو من أىم 
 .(84)اؼببادئ اليت قاـ عليها اإلعبلـ يف الشريعة االسبلمية

وقد قرر القرآف الكرمي ىذا اؼببدأ، من خبلؿ السماح لآلخرين باغبػديث، مهمػا بلغػت 
معارضتهم لسبيل اغبق، وقد ظهر ذلك واضحًا يف النماذج اغبوارية العديدة اليت عرضها 

ولكن، لنأخذ على سبيل  .القرآف الكرمي، وىو ما يصعب حصره وعرضو يف ىذه العجالة
)وإذ قاؿ  :(85)حواره تعاذل مع إبليس، والذي تكػرر فػي آيات عديدة، منهااؼبثاؿ ال اغبصر، 

ربك للمبلئكة إين خالق بشرا من صلصاؿ من ضبإ مسنوف * فإذا سويتو ونفخت فيو من 
روحي فقعوا لو ساجدين * فسجد اؼببلئكة كلهم أصبعوف * إال إبليس أىب أف يكوف مع 

وف مع الساجدين * قاؿ دل أكن ألسجد لبشر الساجدين * قاؿ يا إبليس ما لك أال تك
خلقتو من صلصاؿ من ضبإ مسنوف * قاؿ دل أكن ألسجد لبشر خلقتو من صلصاؿ من ضبإ 
مسنوف * قاؿ فاخرج منها فإنك رجيم * وإف عليك اللعنة إذل يـو الدين * قاؿ رب فأنظرين 

* قاؿ رب دبا أغويتٍت  إذل يـو يبعثوف * قاؿ فإنك من اؼبنظرين * إذل يـو الوقت اؼبعلـو
ألزينن ؽبم يف األرض وألغوينهم أصبعُت * إال عبادؾ منهم اؼبخلصُت * قاؿ ىذا صراط علي 

 .مستقيم * إف عبادي ليس لك عليهم سلطاف إال من اتبعك من الغاوين*(
فنظرة ؽبذه اآليات، وىذا اغبوار، كفيلة ببياف اؼبراد من ىذا الػضابط، فػرغم ـبالفػة 

عز وجل بدأ اغبديث مع إبليس سائبًل عن  األمر اإلؽبي بالسجود آلدـ، لكن اإبليس ب
الػسبب وىػو يعلمو، ودل ينِو اغبوار مباشرًة بعدما ظهر تكرب إبليس وضبللو، بل واصل اغبوار 

األزرل بكل ما سيحدث،  معو، معطيػاً إياه ؾباالً للحديث وبياف رأيو، رغم علم ا عز وجل 
 .(86)قولو إبليسوبكل ما سي

عز وجل قد فعل ىذا، وىو العادل بكل شيء، فمن باب أوذل أف نلتـز  فإف كاف ا
كبن بعلمنػا القاصر دبثل ىذه الضوابط، السيما العاملُت يف اغبقل اإلعبلمي؛ ألهنم ؿبط 

 .األنظار واالىتمػاـ من كافة اعبماىَت اؼبتابعة لرسائلهم وخطاهبم اإلعبلمي
وقد اعترب العديد من العلماء ىذا الضابط من األمور اؽبامة، اليت ينبغي االلتػزاـ هبػا، 
   حبيث جيب أال يتعرض أحد ااورين لكبلـ اآلخر؛ حىت يفهم اؼبراد من اغبديث سبامػاً، 

 ع عليو كبلمو حتػىػػػبلمو، وال ينبغي أف يقطػػػػػػوأف ينتظر كل طرؼ منهما اآلخر؛ حىت ينهي ك
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 .(87)يكملػو وينهيو
لكن، قد يستثٌت ىنا ما إذا أطاؿ الضيف يف حواره، السيما وأف وسائل اإلعبلـ 
مقيػدة يف براؾبها وعرضها بوقت ؿبدد، فالساعة التلفزيونية أو اإلذاعية مدهتا طبسوف دقيقػة 

طع فقػط، وىكذا، فإف االرتباط بوقت زمٍت حيتم على اؼبذيع أف يدير اغبػوار، وأف يقػا
الػضيوؼ، شريطة أف يكوف ىذا يف حدود البلئق، ويف أوقات إطالة الضيف بػاغبوار، ولػيس 
اؼبقاطعػة لغرض اؼبقاطعة، وإشعاؿ  اغبرب داخل اغبلقة، كما يفعل بعض اؼبػذيعُت فػي برنػامج 

وب االذباه اؼبعاكس وأمثالو من الربامج، فهذه معركة كبلمية جدلية، توغر الصدور، وتنفر القلػ
 .(88)بداًل من تأليفها، وزرع ابة والود والًتاحم بُت اؼبسلمُت

من الضوابط اليت ينبغي على اإلعبلمي االلتزاـ هبا، أف  مبلءمة الصوت غباجة السامع: -8
 .يكوف صوتو مبلئمػاً غباجػة ضيوفو، أو اؼبشاركُت معو، أو حىت اؼبتابعُت

التسجيل، فبل ينبغي أف يرفعو؛ ظنًا منو أف ىذا اؼبراد ىنا  صوت اؼبذيع نفسو خبلؿ 
يعطي قوًة فػي األداء، وال ينبغي خفضو عن اغبد اؼبعقوؿ؛ معتقدًا أف ىذا يضفي نربة اغبزف 

 .(89)والتأثر، فتلك أمػور ؽبػا عبلقة بالتنغيم واؼبقامات الصوتية، وليس خبفض الصوت أو رفعو
 وف اؼبػرء معتػداًل فػي حديثػو وصػوتو وخطابووقد حثَّ القرآف الكرمي على ضرورة أف يك

)واقصد يف مشيك واغضض من صوتك إف أنكر األصوات لصوت  :(90)تعػاذل قػاؿ فقػد
 اغبمَت(.

فهذه من إحدى نصائح لقماف البنو، يعظو فيها بعدـ اؼببالغة يف الكػبلـ، وعػدـ   
وقاراً، وىو كذلك أفضل وأحسن رفػع الصوت دبا ال فائدة فيو، فهذا أفضل للمتحدث وأكثر 

للػسامع، وىذا ما يليق باإلنساف العاقل؛ كي ال يكوف صوتو شبيهًا بصوت اغبمػار، فػاؼبراد 
مػن ىػذه النصيحة: انقص بعضو واخفضو؛ حىت ال يصل إذل الصوت الذي يؤذى اعبليس، 

االعتػداد وعػدـ طبلة األذف، على أف ارتفاع الصوت دليل على شيء من الغرور و  وردبا خيػرؽ
االكتػراث بالغَت، واؼبراد التوسط؛ حىت ال جيهر جهرًا فبقوتاً، وال خيافت ـبافتة مرذولة، وخَت 
األمػور أوساطها، فإف من يرتفع صوتو يف اغبديث بدوف مربر وال حاجة، فإف صػوتو  

ػذـ كالنهػاؽ، وإف أنكر األصوات لصوت اغبمَت، وكانت العرب ذبعل اغبمار مثبل يف ال
 .(91)والغبػاوة، وكػذلك  هناقو



 اإلعالو يف الشريعة االسالمية 

 

                                                                                                                       637         
 

قد يواجو اإلعبلمي يف عملو ؾبموعًة من األفراد، أقل ما  اإلعراض عن اعباىلُت: -9
يوصفوف بو أهنم جاىلوف، غرضهم فقط االعًتاض ألجل االعًتاض واعبداؿ، ال ألجل 

رض وحوارىم، وىذه سنة موروثة منذ القدـ، فقد تع مصلحة ومنفعة تًتتب على جداؽبم
 .األنبياء واؼبرسلوف ؼبثل ىؤالء

 وقد ورد ذكر ىؤالء اعباىلُت، وإيذاؤىم لؤلنبياء واؼبرسلُت يف مواضع عدة يف القرآف
)فاصدع دبا  :(92)الكرمي، أوضحت أنو أمر ال بد منو عند اعبهر بدعوة يرفضوهنا، فقاؿ تعػاذل

جيعلوف مع ا إؽبا آخر فسوؼ تؤمر وأعرض عن اؼبشركُت * إنا كفيناؾ اؼبستهزئُت * الذين 
يعلموف * ولقد نعلم أنك يضيق صدرؾ دبا يقولوف * فسبح حبمد ربك وكن من الساجدين 

 * واعبد ربك حىت يأتيك اليقُت(.
)الذين  ،...ال تلتفت إذل ما يقولوف، وال تباؿ هبػم )وأعرض عن المشركين(

 صلى ا عليو وسلم، بإعبلـ وصفهم بذلك تسلية لرسوؿ ايجعلون مع اهلل إلها آخر( 
اجًتءوا على العظيمة، اليت ىي  بػلصلى اهلل عليو وسلم،  أهنم دل يقتصروا على اإلستهزاء بو

البشرية تضعف  ألف اعببلػةصلى اهلل عليو وسلم  اإلشراؾ با تعاذل...، وكاف يضيق صػدره
 .(93)على اإلحتماؿ

 التصدي ألمثاؿ ىؤالء والتعامل معهم، بطرؽوقد كاف اؼبنهج الرباين واضحاً يف كيفية 
)أدل تر إذل الذين يزعموف أهنم آمنوا دبا أنزؿ إليك وما : (94)ثبلثة ال رابع ؽبا، فقد قاؿ تعاذل

أنزؿ من قبلك يريدوف أف يتحاكموا إذل الطاغوت وقد أمروا أف يكفروا بو ويريد الشيطاف أف 
إذل ما أنزؿ ا وإذل الرسوؿ رأيت اؼبنافقُت يضلهم ضبلال بعيدا * وإذا قيل ؽبم تعالوا 

يصدوف عنك صدودا * فكيف إذا أصابتهم مصيبة دبا قدمت أيديهم ٍب جاؤوؾ حيلفوف با 
إف أردنا إال إحسانا وتوفيقا * أولئك الذين يعلم ا ما يف قلوهبم فأعرض عنهم وعظهم وقل 

 ؽبم يف أنفسهم قوال بليغا(.
 :(95)الء اؼبعرضُت، اؼبنافقُت، يف أمور ثبلثةإذ إف وسائل إصبلح ىؤ 

 .اإلعراض عنهم، وعن عقاهبم، وعن قبوؿ أعذارىم -1
وعظهم، ونصحهم، وزبويفهم، وإرشادىم لفعل اػبَت؛ فبا يدفعهم لتأمل ما  -2

 .يوعظوف بو
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زجرىم بأبلغ أساليب الزجر والقوؿ اؼبؤثر، عن طريق توعػدىم بالقتػل  -3
 .ارىم يف نفاقهم، وأهنم يف الدرؾ األسفل من النارباستمر  واالستئػصاؿ

)اتبع ما  :(96)لكن الًتكيز األكرب كاف على اإلعراض، ففي موضع آخر، يقوؿ تعاذل
 أوحي إليك من ربك ل إلو إل ىو وأعرض عن المشركين(.

 وقد جعل اؼبوذل سبحانو من صفات عباده اؼبتقُت، إعراضهم عن أمثػاؿ ىػؤالء مػن
وعباد الرحمن الذين يمشون على األرض ىونا وإذا خاطبهم : )(97)فقػاؿ اعبػاىلُت

 الجاىلون قالوا سالما(.
فاؼبراد باعباىلُت يف اآلية السابقة، ىم السفهاء، وجهلهم ىو جهل الطػيش والرعونػة؛ 
 نتيجة سوء خلقهم وتعاملهم، فيعتدوف على عباد الرضبن، ويشتموهنم، ويسبوهنم، لكن كػل
ىػذه ااوالت ال ذبدي نفعاً، وال تثٍت عباد الرضبن عن مواصلة طريقهم، بػدليل قولػو 

)وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنو وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم  :(98)تعػاذل
فاؼبوقف واحد، "يضع عباد الرضبن يف مقابل اعبػاىلُت الػسفهاء ل نبتغي الجاىلين(، 

ويدعو إذل ترفُّع اؼبسلمُت على اعباىلُت، وترؾ مفاصلة اؼبسلمُت للجاىلُت، وكل   الطائػشُت،
 . "(99)يعمػل علػى شاكلتو، وكلُّ إناء بالذي فيو ينضح

 :الركن الثاني: الرسالة
الرسالة: ىي مادة ثقافية، أو عليمة، أو دينية، أو إخباريػة، أو غيػر ذلػك، اختارىػا 

أىدافو؛ وىذا ديكن إعتبارىا بأهنا النتاج الفعلي اؼبادي للوسػيلة اإلعبلميػة ، اؼبرسل للتعبَت عن 
 .(100)كانت كتابًة، أو رظباً، أو حديثاً، أو برناؾبا  سواء

والرسالة ما ىي إال حوار يهدؼ للتأثَت على اعبمهور اؼبتلقي ؽبا، وصبعهم على 
خلق السماوات واألرض واختبلؼ )ومن آياتو  (101):مبػادئ وقيم خالدة، حيث قاؿ تعاذل

 ألسنتكم وألوانكم إف يف ذلك آليات للعاؼبُت(.
فهذه اآلية جاءت لتقرر مبادئ يف عبلقة اؼبسلمُت بغيػرىم، منهػا: مبػدأ االعتػراؼ 

 .(102)باآلخرين، مبدأ اغبوار وأمهيتو، مبدأ استشراؼ اؼبستقبل يف ظل عبلقات إنسانية سامية
 :أثرىا، كاف ال بد من وجود ؾبموعة من اؼبعايَت والضوابط، منهاوحىت ربقق الرسالة 
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 أوًل: تحديد المصطلحات وتسمية األشياء بمسمياتو:
 وىذا ما أطلػق عليػو العلمػاء اسػم )ربريػر ؿبػل النػزاع، وربديػد اؼبفػاىيم

لكػي فاإلعبلـ رسالة تستخدـ العديد من اؼبصطلحات والعبػارات؛ و ، ((103)واؼبصطلحات
واؼبصطلحات، وربقق أثرىا، كاف ال بد ؽبا من الوضوح يف مصطلحاهتا الرسالة واضحًة تػصل 

اؼبػستخدمة، وىػذا على العكس فبا ىو متحقق يف معظم وسائل اإلعبلـ، اليت يعاين العاملوف 
 ،(104)اللغة العربية، من ناحية استخداـ اؼبصطلحات والتفريق بُت معانيها فيها من خلػل فػي

األظباء على مسمياهتا الدقيقة، من خبلؿ ربديد اؼبفاىيم  فينبغي عليها أف تطلػق
واليت ينبغي استعماؽبا دوف غَتىا، إذ إف ربديد  واؼبصطلحات اليت ينبغي إطبلقها، بػل

اؼبرسل واعبمهور اؼبتلقي، ودينع من حدوث  اؼبصطلحات يؤدي إذل تقريب اؼبػسافات بػُت
 .(105)ليس إال قد تكوف نتيجًة ػببلؼ لفظي النزاعات العديدة اليت

 وقد كاف القرآف الكرمي دقيقًا يف إطبلؽ األظباء علػى مػسمياهتا، دقيقػًا فػي ربديػد
)وإذا قيل ؽبم ال تفسدوا يف األرض قالوا إَّنا كبن  :اؼبصطلحات، ومن ذلك قولو تعاذل

ؽبم آمنوا كما آمن الناس مصلحوف * أال إهنم ىم اؼبفسدوف ولكن ال يشعروف* وإذا قيل 
 .((106)قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أال إهنم ىم السفهاء ولكن ال يعلموف

أف صفة اؼبصلحُت خلصت لنا، وسبخضت مػن )قالوا إنما نحن مصلحون (، يعني: 
)أل إنهم ىم المفسدون ولكن ل  ،...شائبة قادح فيها وجو من وجوه الفساد غيػر

ا ما ادعوه من االنتظاـ يف صبلة اؼبصلحُت أبلغ رد، وأدلَّو على   ردوقػد يشعرون(....، 
 ." (107)سخط عظيم

إذف، فإف إختبلؼ الناس يف الرأي، دل يكن "إال وليد اإلختبلؼ يف ربديد مفاىيم 
 .(108)ومدلوؿ الكلمات واؼبصطلحات األشياء،

 :(109)ؿ تعػاذلوربت ىذا الضابط، يندرج: تصحيح اؼبسميات اػباطئة، حيث يقػو 
 )ول تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون( .

ومن ىذا الضابط أيضاً، يتفرع ضابط آخر، ىو: الدقػة فػي اسػتعماؿ اؼبػصطلحات 
وقد ظهر ذلك واضحًا يف مواضع عديدة يف القرآف الكرمي، منها ما جاء يف  ،(110)واأللفاظ

إسرائيل عندما طلبوا من نبيهم موسى أف يستسقي ؽبم، حيث جاء التعبَت عن موقف بٍت 
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وفػي )..... فانفجرت منو اثنتا عشرة عينا.....( ،  (111) :فمرة قاؿ تعاذل اغبدث منوعاً،
واالنفجار باؼباء أقوى ) ....فانبجست منو اثنتا عشرة عيناً....(،  (112) :آيػة أخػرى قػاؿ
 .االنبجاس، فخالف بُت اؼبفردتُت مع أف اؼبوضوع واحد، ؼباذا؟ وأغزر ماء مػن

بالتدقيق يف اآليتُت، يبلحظ القارئ أف ذلك دل حيدث دوف أسباب اقتضت ذلػك، 
وإَّنػا ألمر ببلغي، فكبل األمرين حصل، فقد انفجرت العيوف أواًل باؼباء الكثيػر كمػا قيػل ثػم 

باالنفجار والتعبَت باالنبجاس؛ تبعًا ؼبا يقتضيو  قػل دبعاصيهم فأخذ ينبجس، فجاء التعبَت
 .(113)السياؽ

)وإذ استسقى موسى لقومو  (114):ولكي ندخل يف مزيد من التفصيل فلنقرأ قولو تعاذل
فقلنا اضرب بعصاؾ اغبجر فانفجرت منو اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرهبم كلوا 

 مفسدين(.واشربوا من رزؽ ا وال تعثوا يف األرض 
: ) وقطعناىم اثنيت عشرة أسباطا أفبا  وأوحينا إذل موسى إذ استسقاه (115)وقولو تعاذل

قومو أف اضرب بعصاؾ اغبجر فانبجست  منو اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرهبم 
وظللنا عليهم الغماـ وأنزلنا عليهم اؼبن والسلوى  كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا 

 انوا أنفسهم يظلموف(.ولكن ك
  :واؼببلحظ

أف االستسقاء يف سورة البقرة جاء من موسى لقومو، بينما يف األعراؼ االستسقاء جػاء  -1
 بطلب من قومو

 . يف سورة البقرة كاف بالقوؿ اؼبباشر من رب العاؼبُت بينما يف األعراؼ كاف بوحي -2
يف فًتة استقامة؛ ألف الطلب مػنهم أال السياؽ يف سورة البقرة يدؿ على أف القـو كانوا  -3

يعثوا يف األرض فساداً، وىذا معروؼ يف طبعهم اؼبتقلب، أما يف األعػراؼ فالػسياؽ يدؿ على 
خاطبهم أنو دل يظلمهم شػيئًا ولكن  -سبحانو  –أهنم فعبًل يف حالة اكبراؼ؛ ألف ا 

  .أنفسهم يظلموف
معو وىو قوة انػدفاع اؼبػاء غزيػراً، وجػاء ؽبذا االختبلؼ جاء اإلنفجار دبا يتناسب 

 .(116)اإلنبجاس يف السياؽ اآلخر بقلة يف انسياب اؼباء ؼبا حصل من ذباوزات من القـو
 بلؿػػػػػػػػػبلـ، جيد أف بعضها يهتم بتحديد اؼبصطلحات، من خػػػػػػػوإف اؼبتابع لوسائل اإلع
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لزمًا لكافة العاملُت فيها، حبيث يتعرض إعػداد قاموس يطلق عليو )قاموس اإلذاعة(، يكوف م
 .من خيالفو للعقاب

كما يبلحظ أيضاً، أف بعض وسائل اإلعبلـ قد تستعمل مصطلحًا خيتلف عن 
األخرى يف اللفظ، لكنهما يدالف على نفس اؼبعٌت، مثبلً: نرى قناة اعبزيرة والعربية وغَتمهػا 

اؼبستوطنوف... إخل(، يف حُت قبد قناة تػستعمبلف مصطلح )إسرائيل، اعبيش اإلسرائيلي، 
اؼبنػار والعػادل وغَتمها تستعمل مصطلح )الكيػاف الػصهيوين، قػوات االحػتبلؿ أو اعبػيش 

 .(117)الػصهيوين، اؼبغتصبوف... إخل(؛ وكبل اؼبصطلحُت يدالف على نفس الشيء
 ثانياً: التزام طرق اإلقناع الصحيحة: 
خبلؿ النسبة  اً، أو دعاوى، فاػبرب يتم التأكد منػو مػنفاؼبعلومات إما أف تكوف أخبار 

 .إذل مصدره، أما الدعاوى فتحتاج إذل الدالئل والرباىُت
 وبعبارة أخرى، فإف ىذا الضابط يقـو على أمػرين، مهػا: "تقػدمي األدلػة اؼبثبتػة أو

 . (118)اؼبرجحة لؤلمور اؼبدعاة، إثبات صحة النقل لؤلمور اؼبنقولة اؼبروية
وحوؿ ىذا الضابط، جاءت العديد من اآليات القرآنية، اغباثَّة على إقامة اغبجة 

)أـ ازبذوا من دونو آؽبة قل ىاتوا برىانكم  :(119)على صدؽ الرسالة، فقاؿ تعاذل والػدليل
 ىذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرىم ال يعلموف اغبق فهم معرضوف( .

حة، من خبلؿ التسلح باألدلة والبػراىُت، واالقتػراف ويأٌب التزاـ طرؽ اإلقناع الصحي
)يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين  (120):باألدلة والشواىد، حيث يقوؿ تعاذل

من قبلكم لعلكم تتقوف * الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزؿ من السماء ماء 
 أندادا وأنتم تعلموف * وإف كنتم يف ريب فبا فأخرج بو من الثمرات رزقا لكم فبل ذبعلوا 

نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثلو وادعوا شهداءكم من دوف ا إف كنتم صادقُت(، ففي 
واقًتنت تلك الدعوة دبجموعة من األدلة والرباىُت،  اؼبوذل سػبحانو، ىذه اآليات، دعوة لعبادة

 .يف األرض والسماوات وما فيهن
 ألمر الرباين يف آيات عدة، بوجوب تقدمي األدلة، واغبجج والرباىُت، الدالػةوقد جاء ا

)سيقوؿ الذين أشركوا لو شاء ا ما أشركنا وال آباؤنا  :(121)على صدؽ الدعوى، فقاؿ تعاذل
 م من علمػػػػػوال حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا بأسنا  قل ىل عندك
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 تتبعوف  إال الظن وإف  أنتم إال زبرصوف(.فتخرجوه لنا إف  
ىل من أمر معلـو يصح االحتجاج بو على مػا )قل ىل عندكم من علم( أي : 

أي: فتظهروه لنا على أًب وجو؟، واالستفهاـ للتعجيز والتوبيخ؛ )فتخرجوه لنا(،  زعمػتم؟،
)إل  يف ذلك ما تتبعوفأي :  )إن  تتبعون( :عليو ببياف حاؽبم، فقاؿ ولذلك عقب تعاذل

 .(122)اغبق شيئا الباطل الذي ال يغٍت منالظن( 
 ويف القرآف الكرمي آيات ومواضع عديدة، حثت على وجوب اقتػراف اغبجػة بالػدليل

 .والربىاف، فبا يصعب حصره وعرضو يف ىذه العجالة
 :ثالثاً: عرض الموضوع بكافة جوانبو

وىذا كاف واضحاً وجلياً يف كتػاب ا، وبعبارة أخرى، عرض اؼبوضوع بصوره اؼبتقابلة، 
فما من موطن يرد فيو اغبديث عن النار، إال وقوبل حبديث عن اعبنة، وما من آيات ربدثت 
عن اؼبؤمنُت وصفاهتم، إال تلتها آيات تتحدث عن الكافرين وصفاهتم، فكاف يعػرض 

 الػصورة، والصورة اؼبقابلة ؽبا.
موضوعاً متعدد اعبوانب، أف تذكر ىذه اعبوانب وعلى الرسائل اإلعبلمية حُت تعرض 

اؼبتقابلة؛ لعرض الصورة الكاملة للمشاىد أو السامع أو القارئ، فيتمكن مػن فهػم اؼبوضػوع 
 .(123)بصورة صحيحة

)قل ىل  :(124)وربت ىذا الضابط، نذكر على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر، قولػو تعػاذل
عيهم يف اغبياة الدنيا وىم حيسبوف أهنم حيسنوف ننبئكم باألخسرين أعماال * الذين ضل س

صنعا * أولئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائو فحبطت أعماؽبم فبل نقيم ؽبم يـو القيامة وزنا 
* ذلك جزاؤىم جهنم دبا كفروا وازبذوا آياٌب ورسلي ىزوا *إف الذين آمنوا وعملوا الصاغبات  

 ا ال يبغوف عنها حوال(.كانت ؽبم جنات الفردوس نزال * خالدين فيه
حيث سبضي ىذه اآليات يف وعيد الكافرين، وتقريع اؼببطلُت،...، ٍب وضع إذل جانب 

 .(125)ىذه الصورة صورًة أخرى مقابلًة ؽبا، ىي حالة اؼبؤمنُت الذين آمنوا وعملوا الصاغبات
 :رابعاً: القول الحسن المتصف بالرفق واللين مع اليسر والسهولة

بلمية ال بد أف تتسم بالرفق واللُت، كما ينبغي أف تتصف باليسر الرسالة اإلع
 .فهما أمراف ىاماف ال بد من توافرمها؛ لتحقق الرسالة أثرىا اؼبطلوب منها والسهولة،
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....وقولوا للناس : )(126)وقد تكرر األمر هبذا يف آيات عديدة، حيث قػاؿ تعػاذل
على الغلظة من النتائج واألثر، فقاؿ  فيما أوضح يف موضع آخر ما يًتتبحسنا....(، 

)فبما رحمة من اهلل لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من : (127)تعاذل
 حولك....( .

)اذىبا إلى  (128) :ومن أعجب اؼبواضع اليت جاء فيها األمر بالرفق، قولػو تعػاذل
 فرعون إنو طغى * فقول لو قول لينا لعلو يتذكر أو يخشى(.

إذل فرعػوف؛ لَتشػده ويوجهػو إلػى عليو السالم ،  موسى –تعاذل  –أرسل ا  فقد
فقاؿ لو كما جاء يف سورة  الصواب، وعلمو "العبارة اليت تتضمن القوؿ اللُت، طريػق

: )اذىب إلى فرعون إنو طغى * فقل ىل لك إلى أن تزكى * وأىديك إلى (129)النازعػات
 ربك فتخشى(.

لرفق واللُت، فمع بياف ا عز وجل عن فرعوف بأنو طغى، دل يأذف يف عبارة فيها غاية ا
 .(130)دين ا بأف خياطب ِبفاء وغلظة وعنف؛ ؼبا يف ىذا من التنفَت دعوتو إلػى

ففي ىذه اآلية، بياف للفائدة من القوؿ اللُت، إذ من شأنو  أف يكسر حػدة الغػضب، 
 .(131)اػبشية من سوء عاقبة الكفر والطغيافيوقظ القلب للتذكر، وأف حيملو على  وأف

فإذا كاف "فرعوف يف غاية العتو واالستكبار وموسى صفوة ا من خلقو...، أُمػر أف 
فمن باب أوذل أف يكوف الرفق واللُت ىو اؼبتبػع ، (132)ال خياطب فرعوف إال باؼببلطفة واللُت

 .اعبمهور اؼبتلقي للرسالة اإلعبلمية مػع
 واللُت يف الرسالة من خبلؿ العبارات اؼبستخدمة فيها، ومنهػا: )اؼبنػاداة ويأٌب الرفق

بأحب األظباء أو األلقاب، أحًـت وجهة نظرؾ، كنت سعيدًا باغبوار مع شخص 
 (....(133)مثلك

)فإنما يسرناه  (134) :ومع الرفق واللُت يتحقق اليسر والسهولة، فقد قاؿ تعاذل
 بلسانك لتبشر بو المتقين وتنذر بو قوما لدا(.

أي: ىذا القرآف الذي كذب بو اؼبشركوف سهلنا قراءتو عليك، إذ أنزلناه بلسانك؛ 
بو اؼبتقُت من عبادنا اؼبؤمنُت...، وتنذر بو قومًا لدًا وىم كفار قريش، وكانوا ألداء  لتبػشر

 يوـصلى اهلل عل وف القرآف ميسراً أف نزؿ بلغة النيبػػػػػػمة...، بياف كدؿ واػبصو ػػػػػػاعب داء فػيػػػػػأشػ
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اإلدياف والعمل الصاحل، والنذارة ألىل الشرؾ  من أجػل البػشارة ألىػلوسلم ،
 ."(135)واؼبعاصي

 :(136)صلى اهلل عليو وسلم عن النيبرضى اهلل عنو  ويف ذلك يروي أنس بن مالك
 .) وبػشروا وال تنفروايػسروا وال تعػسروا، )

 :خامسًا: تجنب التحريف والسالمة من التناقض
فمن الضوابط اليت ينبغي أف تتصف هبا الرسالة اإلعبلمية أال تكوف ؿبرفًة؛ ألف مػن 
 شأهنا إيصاؿ اغبق للناس، فإذا كانت ؿبرفًة، فقد ذىب معها اغبق وضاع، وفػي ذلػك يقػوؿ

عو فإنما إثمو على الذين يبدلونو إن اهلل سميع )فمن بدلو بعد ما سم : (137)تعاذل
 عليم(.

كما ينبغي أال تكوف الرسالة اإلعبلمية متناقضًة؛ ألف ىذا يػشتت اعبمهػور اؼبتلقػي، 
 فيصعب عليو التصديق واستيعاب اؼبوضوع بتناقضاتو، وقد ضرب القرآف الكرمي أمثلػًة علػى

)وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان  (138):التناقض، وذمها، ومن ذلك قولو تعاذل
وإن يروا آية يعرضوا : )(139)وقولو أيضا مبين * فتولى بركنو وقال ساحر أو مجنون(،

 ويقولوا سحر مستمر(.
ففي اؼبوضع األوؿ تناقض يف رسالة فرعوف بوصفو ؼبوسى باعبنوف والػسحر معػاً، 

ماال يتحقق يف اجملنوف، وفػي اؼبوضػع  فالسحر يتطلب من الذكاء والبديهة اغباضرة السريعة
الثاين، تناقض يف وصفهم السحر باالستمرارية؛ ألف من شأف السحر أال يكوف مستمراً، 

 .(140)صحيح والعكس
 :سادسًا: وحدة الموضوع والتسلسل الفكري

أكانػت  فبا ينبغي توافره يف الرسالة اإلعبلمية، الوحدة يف األفكار اليت ربملها، سواء
 .برنامج، أـ أخباراً، أـ غَتىا ضمن

وتتأكد ىذه الوحدة اؼبوضوعية، من خبلؿ تناسق الصور مع الكػبلـ اؼبعػروض فػي 
 .الوسائل اإلعبلمية اؼبرئية

 ويعترب ىذا ضابطًا ىامًا للرسالة اإلعبلمية، إذ إف أي خلل يف الوحدة اؼبوضػوعية، أو
 .(141)اؼبتلقي انقطاع يف تسلسل األفكار، يؤدي إذل خلل يف فهم



 اإلعالو يف الشريعة االسالمية 

 

                                                                                                                       645         
 

 وقد كاف القرآف الكرمي خَت مثاؿ على الوحدة اؼبوضوعية وتسلسل األفكار، سواء
على نطاؽ القرآف الكرمي كلو، حيث باتت سوره كلها كالعقد الفريد اؼبنتظم؛ لتحقيق اؽبداية 

يبدو  دبفهومهػا الواسع، يف العقائد، والسلوؾ، واالجتماع، إضافًة إذل وحدتو يف إعجازه، حىت 
 .(142)كأنو كلمػة إعجاز أو كلمة ىداية

 وكذلك وحدتو على نطاؽ سوره وموضػوعاتو، ففػي كػل سػورة تتحقػق الوحػدة
 اؼبوضوعية، فسورة البقرة مثبًل على طوؽبا، ونزوؽبا متفرقًة على مدار تسع سنوات، كانت فػي

اب ىداية، ٍب بينت أف قمة التبلحم والًتابط، حيث بدأت دبقدمة عرفت بالقرآف، وكونو كت
ىدايتو تتمثل دعوة الناس كافة لئلسبلـ، ٍب الًتكيز على دعوة أىل الكتاب، وىذه الدعوة من 
خػبلؿ عرض تعاليم الدين وتشريعاتو، وبياف الوازع والباعث على مبلزمة ىذه الػشرائع فبػثبلً 

 ػا يرجػى ؽبػم فػي دنيػاىمفػي التقوى، ليكوف اػبتاـ ببياف صفات من آمنوا واستجابوا، وبياف م
 .(143)وأخراىم

 :سابعًا: البعد عن التعميم
من األخطاء الشائعة يف الرسائل اإلعبلمية قضية التعميم، فإذا حدث أمر مػا، جعلتػو 
وكأنو حدث أو حكم عاـ، من قبيل التهويل والتضخيم؛ سعيًا لزيادة اإلقباؿ وعدد 

 .اؼبستمعُت أو القارئُت اؼبػشاىدين أو
لكن القرآف الكرمي كاف يدعو للبعد عن ذلك، وأف لكل نفس ما كسبت وما جنػت، 

).... ول تزر وازرة وزر  :(144)فػبل يعاقب أحد مثبًل بذنب اقًتفو غَته، قاؿ تعاذل
 أخرى....(.

أي: ال تتحمل نفس آشبَة نفٍس أخرى، بل على كل نفس إشبها دوف إثػم غَتىػا، أو ال 
وال جيٍت جاٍف إال على نفسو، ...، وتقرير مبدأ اؼبسئولية الشخػصية  حيمل أحد ذنب أحد،

 . " (145)مفاخر اإلسبلـ ومبادئو مػن
 ثامناً: تنسيق الحوادث وترك التفصيالت:

 ينبغي على الرسالة اإلعبلمية أف تكوف بأسلوب وصفي جيد، بعيػد عػن االسػتطراد
ؤدي إذل اإلكبراؼ عن اؼبوضوع األصلي ذلك أف االستطراد ي،.اؼبمل، أو االختصار اؼبخل

جزئيات وفرعيات قد ال تسمن وال تغٍت من جوع، وتؤدي إذل ضياع  للموضوع، والتوجو إذل
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وىذا االستطراد، يأٌب من خبلؿ ما يسمى )األسئلة اؼبتشعبة أو ،.وقت ااور وجهده
وراءىا تاركًا التفاصيل خبلؿ اغبوار، فينبغي على ااور أال ينساؽ  اؼبتولػدة( التػي تنػتج

 .(146)واألسئلة اورية اؽبامة
 ويف القرآف الكرمي ضرب لؤلمثلة على ذبنب االستطراد والتفاصيل اليت ال فائدة منهػا،

)وجاءت سيارة فأرسلوا واردىم فأدلى دلوه قال يا بشرى  (147):ومثاؿ ذلك يف قولو تعاذل
 ىذا غالم وأسروه بضاعة واهلل عليم بما يعملون(.

لتفاصيل ال أمهية ؽبا، حيث جاء يف سياؽ اآلية بعد أف أدذل   ففي ىذه اآلية ترؾ
وترؾ ما بينهما من أحداث ليست ذات فائدة كبَتة، وتفهم )يا بشرى( ،  دلوه أف قاؿ الوارد

وىي: )ٍب رفع الدلو، فوجد فيو غبلماً، فقاؿ: يا بشرى(، وىذا ما ينبغي أف  من الػسياؽ،
 (148) .اإلعبلمية تلتػـز بػو الرسػالة

 :تاسعًا: التدرج والبدء باألىم
 تتعدد اؼبوضوعات اليت ينبغي طرحها وعرضها من خبلؿ الرسالة اإلعبلمية، لذا، فإف

على أمهيتها، فتعطى األولوية لؤلىم،   اؼبوضوعات، وترتيبها بناءمن الواجب النظر إذل ىذه 
 .األقل أمهية، وىكذا ثػم

 من طريقػة  وقد ضرب لنا القرآف الكرمي أروع األمثلة على التدرج والبدء باألىم، سواء
)وقال الذين كفروا لول نزل عليو القرآن جملة واحدة   :(149)نزولو، كما يف قولو تعاذل

 (.ت بو فؤادك ورتلناه ترتيالك لنثبكذل
 :فاغبكمة والفائدة من نزولو مفرقاً منجماً، ىي

واؼبؤمنُت بشريعة ا، والعوف على حفظ صلى اهلل عليو وسلم  تثبيت قلب النيب -1
 .أحكامو بنحو دقيق وشامل القرآف وفهمػو وتطبيػق

 .دفع اغبرج عن اؼبكلفُت بتكليفهم بأحكاـ كثَتة مرة واحدة -2
 .مراعاة مبدأ التدرج يف التشريع -3
 .(150)معاعبة الوقائع والطوارئ واألحداث، وإجابة األسئلة دبا ىو األنسب واألوفق -4

)يا صاحبي  :(151)أو من خبلؿ بعض النماذج اليت عرضها، واليت منها قولػو تعػاذل
السجن أأرباب متفرقون خير أم اهلل الواحد القهار * ما تعبدون من دونو إل أسماء 
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سميتموىا أنتم وآباؤكم ما أنزل اهلل بها من سلطان إن الحكم إل هلل أمر أل تعبدوا إل 
 إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ل يعلمون(.

من البدء بػاألىم والتػدرج، عليو السالم  فففي ىذه اآليات، بياف ؼبا قاـ بو يوس
السؤاؿ أصبًل عن تأويل الرؤيا اليت رآىا صاحباه يف السجن، لكنو قبل أف  حيػث كػاف

ؽبم عن العبودية وتوحيد اػبالق سبحانو، وأوضح ؽبم أف ما ىم عليو ما  يفسرىا ؽبم، ربػدث
 .(152)انتقل بعدىا إذل تفسَت رؤامها ىو إال اتباع لآلباء، ثػم

 وىذا ما ينبغي مراعاتو لدى وسائل اإلعبلـ، من خبلؿ التدرج فيما تقدمػو وتعرضػو؛
 .لتحقق االستجابة واألثر اؼبرجو منها

 عاشرًا: الصدق وعدم المبالغة في القسم:
إذ ينبغي على الرسالة اإلعبلمية االلتزاـ بالصدؽ يف اػبرب، والصياغة، واغبكم، 

بكثرة على القسم يف عرضها للموضوعات؛ فكثرة القسم قد  كما ينبغي أال تعتمػد  ،واؼبقصد
: )ول تتخذوا أيمانكم دخال (153)تعاذل قاؿ حيث ،منافعها تًتتب عليهػا مػضار أكثػر مػن

بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل اهلل ولكم عذاب 
 عظيم(.

 :ليب المستخدمةحادي عشر: تنوع األسا
 دل يأت القرآف الكرمي بأسلوب واحد، أو على َّنط وحيد، بػل جػاء بأسػاليب عديػدة،

 .وأَّناط متنوعة، فحقق أثراً كبَتاً، واستجابًة بالغًة يف نفوس اعبميع
فتارًة قبده قد ضرب األمثاؿ، وتارًة أخرى استخدـ القصة، ويف مواضع أخرى 

وىكذا ينبغي أف تكوف الرسالة اإلعبلمية، .ىا من األساليباغبوار واؼبناظرة، وغَت  استخدـ
)ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة  :(154)أساليبها متنوعة متعددة، حيث قػاؿ تعػاذل
 الحسنة وجادلهم بالتي ىي أحسن ...(.

بدعوة أمتو إذل اإلسبلـ، من صلى اهلل عليو وسلم  ففي ىذه اآلية، أمر إؽبي للنيب
منها اغبكمة، "أي باؼبقالة اكمة الصحيحة، قيل: وىػي اغبجػج  أسػاليب عديػدة،خبلؿ 

وىي اؼبقالة اؼبشتملة على اؼبوعظة اغبسنة اليت  )والموعظة الحسنة(، القطعيػة اؼبفيػدة لليقػُت،
يف نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع هبا، قيل: وىي اغبجج  يستحسنها السامع، وتكػوف
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دبقدمات مقبولة، قيل وليس للدعوة إال ىاتاف الطريقتاف،  قناعية اؼبوجبة للتػصديقالظنية اإل
إذل استعماؿ اؼبعارضة واؼبناقضة وكبو ذلك من  ولكن الداعي قد حيتاج مع اػبصم األلد

أي بالطريق اليت ىي أحسن طرؽ وجادلهم بالتي ىي أحسن( ):اعبدؿ، وؽبذا قاؿ سبحانو
الداعي ؿبقاً وغرضو صحيحاً، وكاف خصمو  انو باجملادلة اغبسنة لكػوفاجملادلة، وإَّنا أمر سبح

 .(155)مبطبلً وغرضو فاسداً 
 :الركن الثالث: الوسيلة

 تنوعت وسائل اإلعبلـ وتعددت، ما بػُت وسػائل بػصرية: كالػصحف، واجملػبلت،
  :ية بػصريةواؼبطبوعات، أو وسائل ظبعية: كاػبطابة، واإلذاعة، والتسجيبلت، أو وسائل ظبع

 .(156)كالسينما، والتلفاز، واؼبؤسبرات، وغَتىا
وأيًا كاف نوع ىذه الوسائل، فهي قائمة لتحقيق أىداؼ معينػة، وإيػصاؿ رسػائل مػن 
خبلؽبا، وحىت تقـو بدورىا اؼبطلوب، كاف ال بد من التزامها دبجموعة من الضوابط، من 

 :بينها
 محددة.أوًل: أن تكون الحكمة من عملها واضحة 

وسائل اإلعبلـ ينبغي أف يكوف ىدفها بياف اغبق وعرضو للجمهور؛ إذ إهنم شهداء 
)والمؤمنون  الناس، كما ينبغي أف تكوف وسيلًة دعويًة لنشر اػبَت، ونشر القيم اؽبادفػة، على

والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصالة 
(، (157)ويطيعون اهلل ورسولو أولئك سيرحمهم اهلل إن اهلل عزيز حكيمويؤتون الزكاة 

 .اجملتمع من األخطاء واالكبرافات إضافًة إذل العمل على تػصحيح مػا فػي
)وما أنزلنا عليك الكتاب  ووسائل اإلعبلـ ينبغي أف يكوف غرضها اؽبداية والتقومي،

 . (158) يؤمنون(إل لتبين لهم الذي اختلفوا فيو وىدى ورحمة لقوم 
واؽبدى يعٍت: "بياف الطريق الواضح للغاية النافعة، والطريق ال يكػوف واضػحًا إال إذا 
خبل من الصعاب والعقبات، وخبل أيضًا من اؼبخاوؼ، فهو طريق واضح مأموف سهل، 

 . (159)يكوف قصَتاً يوصلك إذل غايتك من أقصر الطرؽ وأيػضا
تكوف البلسم الشايف للمجتمع من كافة عللو كما أف وسائل اإلعبلـ ينبغي أف 

 (.(160))وننزل من القرآن ما ىو شفاء ورحمة للمؤمنين وأمراضػو،
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فوسائل اإلعبلـ ينبغي عليها أف تسعى إلصبلح أوضاع اجملتمع وعللو، بإرشػاده إلػى 
نفػس الصواب من خبلؿ ما جاء يف القرآف الكرمي من طرؽ الشفاء والعبلج؛ كي ال يقػع فػي 

 أخطائو وأمراضو، والشفاء يتحقق من خبلؿ معاعبة أمورنا وفق منهج ا وحكمو، أما الرضبػة
فتكوف دبنع عودة الداء ؾبدداً، وبالتارل تتحقق الوقاية اليت تقتلع الداء من أصلو فبل   

 .(161)يعود
كبَت، وكذلك اغباؿ يف عبلج اجملتمع، فقد جاء القرآف الكرمي ويف العادل فساد  

متعددة، البد ؽبا من منهج لشفاء ىذه الداءات، ٍب نعطيها مناعاٍت سبنع عودة ىذه  وداءات
 ."(162)خرى الػداءات مػرة

 فإذا وضعت وسائل اإلعبلـ نصب عينها ما تريد ربقيقو، وسعت لو بالطرؽ والوسػائل
 .اؼبباحة، تكوف قد حققت اغبكمة من عملها، واإلباحة يف ذاهتا

 دم النحراف عن الحق :ثانياً: ع
 تتعدد الطرؽ أماـ وسائل اإلعبلـ للوصوؿ إذل أىدافها، وىذه الطػرؽ إمػا أف تكػوف

 .فاؽبدؼ يربر الطريقة اؼبتبعة لتحقيقو
ولكن وسائل اإلعبلـ اإلسبلمية ال بد ؽبا من التزاـ اغبق وعدـ االكبراؼ عنو، 

)ومن الناس من  :(163)وؿ تعاذلعن أفضل الطرؽ للتواصل مع اعبمهور، حيث يق والبحث
يتخذ من دون اهلل أندادا يحبونهم كحب اهلل والذين آمنوا أشد حبا هلل ولو يرى الذين 

 ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هلل جميعا وأن اهلل شديد العذاب(.
فقد أوضحت اآلية السابقة أف بعض األفراد قد ينحرفوف عن اغبق ألجل مظاىر 

ر وال قيمة ؽبا، بل إهنا تودي بصاحبها إذل العذاب اؼبقيم يـو القيامة، "ومػع دنيوية ال اعتبا
ىػذا فػإف ىناؾ من ال ينظر وال يتعقل...، من الناس من يتخذ من دوف ا أندادا...، وىم 
يف كل عهد من عهود اعباىلية أشياء أو أشخاص أو شارات أو اعتبارات...، والذين آمنوا 

شػد حبا ا من كل حب يتجهوف بو إذل سواه، والتعبَت ىنا باغبب تعبَت أشد حبا ا...، أ
صبيل، فػوؽ أنػو تعبيػر صادؽ، فالصلة بُت اؼبؤمن اغبق وبُت ا ىي صلة اغبب، صلة 
الوشيجة القلبيػة، والتجػاذب الروحي، صلة اؼبودة والقرىب، صلة الوجداف اؼبشدود بعاطفة 

 ."(164)اغبب اؼبشرؽ الودود
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 ثالثاً: الرقابة الدائمة على أعضائها:
)وتفقد الطَت فقاؿ ما رل ال أرى اؽبدىد أـ كاف من الغائبُت * : (165)قاؿ تعاذل

ألعذبنو عذابا شديدا أو ألذحبنو أو ليأتيٍت بسلطاف مبُت* فمكث غَت بعيد فقاؿ أحطت دبا 
يت من كل شيء وؽبا دل ربط بو وجئتك من سبإ بنبإ يقُت * إين وجدت امرأة سبلكهم وأوت

عرش عظيم * وجدهتا وقومها يسجدوف للشمس من دوف ا وزين ؽبم الشيطاف أعماؽبم 
فصدىم عن السبيل فهم ال يهتدوف * أال يسجدوا  الذي خيرج اػببء يف السماوات 

قاؿ سننظر  واألرض ويعلم ما زبفوف وما تعلنوف * ا ال إلو إال ىو رب العرش العظيم *
 أـ كنت من الكاذبُت(.أصدقت 

الوسيلة اإلعبلمية، بينما  عليو السالم، يف ىذه اجملموعة من اآليات، ديثل سليماف
 .اإلعبلمي التابع ؽبذه الوسيلة ديثل اؽبدىػد

ومن خبلؿ اآليات، يتضح مدى الرقابة اليت مارستها الوسيلة على أعضائها، من 
 :أمرين خبلؿ

 التزامهم باألعماؿ اؼبنوطة هبم، وحضورىم وغياهبم، وقدمتابعة أحواؿ العاملُت، ومدى  -1
 .اتضح ىذا من متابعة سليماف للهدىد، ومبلحظتو لغيابو

من  فرض الرقابة على اؼبعلومات اليت جيلبها األعضاء للوسيلة، فلم يعتمد مباشرًة ما ظبعو -2
 )سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين(. :اؽبدىد عن بلقيس، وإَّنا قاؿ لو

يف ىذه اغبادثة، ما يشَت إذل وجوب وجود الرقابة الدائمة من الوسيلة على أعضائها، و 
وعلى ما يبث فيها، شريطة أال تكوف ىذه الرقابة ـبلًة باؼبوضوعية واؼبصداقية، كما ىو اغباؿ 
يف بعض الفضائيات اليت خيضع كل ما يبث فيو إذل رقابة الرئاسة واغبكومة؛ وبالتارل فإف مػن 

عي أف يكوف كل ما يعرض مدحًا وسبجيدًا يف الرئيس وحكومتو، وإف كانوا ال الطبي
 .يستحقوف

 العدل واإلنصاف: :رابعاً 
ويتحقق العدؿ واإلنصاؼ من خبلؿ االبتعاد عن التعصب والتحزب األعمى، الذي 

 .أصحابو عن اغبق والصواب يضل
 )يا أيها الذين :عديدة، منهادؿ واإلنصاؼ يف القرآف يف مواضع ػػػػاء األمر بالعػوقد ج
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آمنوا كونوا قوامين  هلل شهداء بالقسط  ول يجرمنكم  شنآن قوم على أن ل تعدلوا  
 .(166) اعدلوا  ىو أقرب للتقوى واتقوا اهلل إن اهلل خبير بما تعملون(

 ففي ىذه اآلية أمر بالعدؿ مع الكفار رغم شدة البغض ؽبم؛ ألف العدؿ اقػرب الطػرؽ
ا، ويف ىذه اآلية  تنبيو عظيم على أف وجوب العدؿ مع الكفار الذين ىم أعػداء لتقوى 
 .(167)كاف هبذه الصفة، فما الظن بوجوبو مع اؼبؤمنُت الذين ىم أولياؤه وأحباؤه ا إذا
 :تهيئة الظروف المناسبة :خامساً 

 .((168)اؼبوضوعويقصد بالظروؼ اؼبناسبة: )اؼبكاف، الزماف، اعبو، اغبالة النفسية، 
 فعلى سبيل اؼبثاؿ: من حيث اؼبكاف والزماف: ينبغي اختيار الوقت اؼببلئػم، ومناسػبتو
ألحواؿ الناس، بعيدًا عن األماكن العامة، اليت قد تتصف بالفوضى والغوغائية، والتعطيل 

اغبق، ومن حيث اؼبوضوع: فيجب أف يكوف ضمن اىتمامات اؼبتلقُت، وأف يكوف  علػى
 .قدر من الثقافة واإلؼباـ بو علػى اؼبرسل

 ورغم أف بعض الوسائل قد تبذؿ جهدىا يف التهيئة، إال أف "اختيار الظػرؼ اؼبناسػب
 .(169)يظل أمراً حيتاج إذل ِمراف، ومنزلقاً َقلَّ من ينجو منو

 وقد كاف القرآف الكرمي خَت مثاؿ على التهيئة اؼبناسبة، من حيث نزولو مفرقػاً، حيػث
 يراعي أحواؿ اؼبخاطبُت، والزماف واؼبكاف اؼبناسب للنزوؿ، وىكذا؛ فتحقق لػو االنتػشاركاف 
 .والبقاء
 الثقة بالفكر الذي تحملو: :سادساً 

كل وسيلة إعبلمية ربمل رسالة وفكرًا تعمل على نشره وإيصالو، وكػي تػتمكن مػن 
ثقتها تؤدي لقناعتها بو،  ربقيق ذلك، ونشر أفكارىا، ينبغي عليها الثقة هبذا الفكر؛ ألف

 .قدرهتا على إقناع اآلخرين بو وبالتػارل
أما عدـ الثقة، فإنو يؤدي إذل نتائج سلبية، منها عدـ القدرة على الصمود فػي 

 .(170)اؼبواجهة والنقاش حػاالت
 وىذا ما كاف اؼبشركوف يعانوف منو أثناء نزوؿ القرآف الكرمي، فهػم مقتنعػوف بػصدؽ

 وصحتو، وغَت واثقُت يف فكرىم الذي حيملوف، فبا جعلهم يضعفوف أماـ اؼبواجهة، ودلالقرآف 
 )وقال الذين كفروا ل تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيو لعلكم :الواػػػػيعد يف جعبتهم إال أف ق
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 (.(171)تغلبون
 :إيصال الرسالة على أكمل وجو، والبعد عن اإلكراه :سابعاً 

 اإلعبلمية أف تعمل على إيصاؿ رسالتها على الوجو األكمػل، مػنينبغي على الوسائل 
ويتفرع من ىذا الضابط:  خبلؿ الدقة واألمانة يف النقل، وىذا يتحقق من خبلؿ وجود الرقابة

، فالفائدة (172)كثر من منافعو البعد عن اإلكراه؛ ألنو قد حيقق نتائج مؤقتة، لكػن أضػراره
)ل إكراه في الدين قد تبين الرشد من  :اع، وؽبذا قاؿ تعاذلاألكرب تتحقق من خبلؿ االقتن

الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ل انفصام لها واهلل 
 .سميع عليم(

ومن اغبقائق اؼبسلمة، أنو "كلما كانت الدعوة اليت يدعى إليها إنساف ما، ال تعقيد 
لًة مستساغة، وليست يف حاجة إذل ضبل الناس عليهػا، وال تكلف...، كانت مقبو  فيهػا

معقدًة ملتويًة متناقضة، كانت منفرًة للناس؛ ألهنا ال تناسب عقوؽبم، وال تتفق  وكلمػا كانػت
 .(173)مع مػصلحتهم، وال تساير أىدافهم الصحيحة يف حياهتم

 الركن الرابع: المتلقي:
 للرسالة اإلعبلميػة، فهػو يتلقػى الرسػالةاؼبتلقي: ىو الشخص أو اعبمهور اؼبستقبل 

 اإلعبلمية، ويربط بينها وبُت الواقع، وىو باختصار اؽبدؼ الػذي تػسعى الوسػيلة اإلعبلميػة
 .(174)والقائموف عليها إذل التأثَت فيو

 وكي تقـو الوسيلة اإلعبلمية بتحقيق أىدافها اؼبرجوة، والتأثَت على اؼبتلقي، كاف ال بػد
 :ر ؾبموعة من الضوابط يف ىذا اعبمهور، وىيمن تواف

 :أوًل: اتباع الحق واإلعراض عن المنكر وأىلو
تسعى وسائل اإلعبلـ كلها للتأثَت على اعبمهور اؼبتلقي، فيجد نفسو أماـ كم ىائػل 

 ىذه القنوات الفضائية، واطات األرضية، واإلذاعية، كػل واحػدة منهػا ؽبػا خصائػصها، مػن
 .ا، وأسلوهبا يف اعبذبوسياسته

وأماـ ىذا العدد الضخم من وسائل اإلعبلـ، كاف ال بد للمتلقي من أف يشعر 
الكبَتة على ما يتلقاه ويعرض لو، وىذه اؼبسئولية تتعلق يف اؼبتابعة أوالً، ٍب االختيار  باؼبػسئولية

 بو علم إن السمع والبصر: )ول تقف ما ليس لك (175)تعالى قاؿ حيث ،اً ػػػػػثاني قػاءػػػػػواالنت



 اإلعالو يف الشريعة االسالمية 

 

                                                                                                                       653         
 

 والفؤاد كل أولئك كان عنو مسؤول(.
فهذه اآلية ربتمل وجهُت: "أحدمها: أف يكوف اإلنساف ىو اؼبسئوؿ عن السمع 

 .والفؤاد؛ ألنو يعمل هبا يف الطاعة واؼبعصية والبػصر
الثاين: أف السمع والبصر والفؤاد ُتسأؿ عن اإلنساف؛ ليكونوا شهودًا عليو ولو، دبا 

 .(176)من طاعة، وما ارتكب من معصية فعػل
 مانعًا من اجتماعهما معػاً، ولػيسنرى  ول فكبل ىذين األمرين فيهما مسئولية،

 االحتماؿ ألحدمها، ففي الدنيا على اؼبرء أف يكوف مسئوالً عن تصرفاتو، واستخدامو غبواسػو،
 :(177)عليو؛ لقولػو تعػاذلويف اآلخرة، حياسب اؼبرء على ما اقًتؼ، فتنطق حواسو شاىدًة 

)ويـو حيشر أعداء ا إذل النار فهم يوزعوف * حىت إذا ما جاؤوىا شهد عليهم ظبعهم 
وأبصارىم وجلودىم دبا كانوا يعملوف * وقالوا عبلودىم دل شهدًب علينا قالوا أنطقنا ا الذي 

أف يشهد عليكم أنطق كل شيء وىو خلقكم أوؿ مرة وإليو ترجعوف * وما كنتم تستًتوف 
 ظبعكم وال أبصاركم وال جلودكم ولكن ظننتم أف ا ال يعلم كثَتا فبا تعملوف(.

وىذه اؼبسئولية، بعد عملية االنتقاء، تقع يف االختيار، فيجب على اؼبتلقي أف يتبع 
اغبق، وأف يعرض عن اعباىلُت من أصحاب وسائل اإلعبلـ اؼبضلة، وىذا ما أمر بو تعاذل 

)وقد نزؿ عليكم يف الكتاب أف إذا ظبعتم آيات ا يكفر هبا  :(178)قال حُت صػراحةً 
ويستهزأ هبا فبل تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث غَته إنكم إذا مثلهم إف ا جامع 

 (.نافقُت والكافرين يف جهنم صبيعااؼب
 "ليتػأدبوا بػذلك،فهنا جاء األمر اإلؽبي دبنابذهتم، والقياـ عن اؼبستهزئُت واؼبضللُت؛ 

 .(179)ويدعوا اػبوض واالستهزاء
ومقابل اإلعراض عن اؼبضللُت، ال بد من اتباع اغبق والصواب، حيث قػاؿ 

)قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ىذا بصائر من ربكم وىدى ورحمة لقوم  :(180)تعػاذل
 يؤمنون(.

 ثانياً: قبول المعروف والتعاطي معو بإيجابية:
  ا الضابط عن سابقو، ويعٍت: التزاـ اغبق وتطبيقو، ومناصرة أىلو، فكثَتاً ويتفرع ىذ

 بلـ، ويؤمن بصواب بعضها اآلخر، لكنو الػػػما قبد من يؤمن خبطأ وضبلؿ بعض وسائل اإلع
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 .يتأثر دبا تعرضو تلك الوسائل، وال ذبد طريقها إذل قلبو
اإلجيايب، وحاثًا عليو، حيػث قػاؿ وقد جاء القرآف الكرمي داعيًا ؽبذا التعامل 

)قل ىل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل اهلل يهدي للحق أفمن يهدي  :(181)تعػاذل
 إلى الحق  أحق أن يتبع أمن ل يهدي إل أن يهدى فما لكم كيف تحكمون(.

فيها هتكم هبم، حيث جعلوا آؽبًة  )فما لكم كيف تحكمون(، :فاػباسبة بقولو تعاذل
 سبحانو، بعد ظهور اغبجج والرباىُت على أنو وحده اؼبستحق للعبادة، "فؤلي شيء ا مػع

جعلت مع ا آؽبة؟، فاعبواب: أف ىذا من تزيُت الشيطاف لئلنساف، أقبح البهتاف، وأضل 
 .(182)اعتقد ذلك وألفو، وظنو حًقا، وىو ال شيء الػضبلؿ، حتػى

 ثالثاً: عدم النخداع بكل ما يقدم: 
 ًا ما ينخدع الناس وراء اؼبظاىر الرباقة اػبادعة، فيجذهبم إليػو، رغػم صػيحاتكثَت 

 .تتعاذل بتحذيرىم وإرشادىم، فليس كل ما يلمع ذىباً، ولكن ال حياة ؼبن تنادي
كافيًة للتأثَت، فكثَتًا ما   وىكذا اغباؿ يف وسائل اإلعبلـ، فاؼبظاىر وحدىا ال تُعد

اء ؼباعة، لكنها ولؤلسف الشديد فبن يدس السم يف العسل، نػرى وسائل إعبلـ براقة، وأظب
 .األشد فإهنا ذبذب وزبدع الكثَت ولؤلسػف

وقد كاف النهج القرآين يف التحذير من أمثاؿ ىؤالء، والدعوة ألخذ اغبيطة واغبذر، 
كاف التثبت واجباً يف حق وسائل اإلعبلـ والقائمُت عليها، فهو كذلك يف حق اعبمهور  وإف

 .اؼبتلقي
)ومن الناس من يعجبك قولو يف اغبياة الدنيا ويشهد ا على ما يف : (183)قاؿ تعاذل

قلبو وىو ألد اػبصاـ * وإذا توذل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك اغبرث والنسل وا ال 
 حيب الفساد * وإذا قيل لو اتق ا أخذتو العزة باإلٍب فحسبو جهنم ولبئس اؼبهاد(.

لقرآف الكرمي يف اآليات السابقة من نوع من الناس، يغًت اآلخروف بظاىره، وىػو حذر ا
يبطن ؽبم العداوة، ويسعى للفساد، "حياوؿ أف خيادع الناس حبلو لسانو، ويضلهم بقدرة بيانو، 
فيو طبع مبلـز لو، وىو شدة اػبصومة...، ويف ىذه اآلية الكردية بياف الغاية اليت تغياىا من 

خيدع الناس، فهو خيدعهم ليمكن ألىوائو وشهواتو، وإذا سبكنت األىواء والػشهوات يريػد أف 
وانػدفع الشخص يف اجًتاعها...، سرى الفساد يف جسم األمة كما يسرى الػداء العػضاؿ فػي 
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جػسم اؼبريض، وبذلك يهلك اغبرث والنسل...، وىبلكهما كناية عن اػبراب العاـ، والضيق 
 .(184)ستحكم، وضياع اؼبصاحلوالفساد اؼب الػشديد،

 رابعاً: النتقاء والختيار من بين ما تعرضو وسائل اإلعالم :
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنو أولئك الذين ىداىم  : )(185)يقوؿ تعاذل

 اهلل وأولئك ىم أولو األلباب(.
اإلسبلمي، ؼبا كانت وسائل اإلعبلـ اإلسبلمية ال تبث إال ما يتوافق وتعاليم الدين 

فليست مندرجًة معنا ربت ىذا الضابط، حيث إف اؼبقصود ىنا انتقاء واختيار اعبمهور مػن 
بػُت مػا  تعرضو وسائل اإلعبلـ العادية ، فقد تعرض برامج وثائقية ثقافية طبية اجتماعية 
 مفيدة، وقػد تعرض مسلسبلت وبرامج ترفيهية مفاسدىا أكثر من منافعها، واؼبتلقي ىنا تقع

 )يستمعون القول فيتبعون أحسنو(. عملية االنتقاء اعبيد؛ حىت يكوف فبن على عاتقػو
من الناس ومن خبلؿ ىذه اآلية أف يكونوا "نقادًا فػي  -سبحانو  –فقد أراد ا 

الػدين، دييزوف بُت اغبسن واألحسن، والفاضل واألفضل...، أو يستمعوف اغبديث مع القـو 
 .(186)ساوئ، فيحدث بأحسن ما ظبع، ويكف عن سواهمن ؿباسن وم رغم ما فيو

 خامسًا: عدم تهويل المعلومات المتلقاة:
يسعى بعض اعبمهور بعد تلقي اؼبعلومات عرب وسائل اإلعبلـ، أو حىت بعػد سػماعها 
من غَتىم إذل إذاعتها ونشرىا بُت اآلخرين، ولكنهم ال ينشروىا كما سػمعوىا، بػل يقومػوف 

واإلضافة فيها؛ كي يتم هتويل الرسالة؛ ظناً منهم أف ذلك يدعو إلػى إقبػاؿ األصػدقاء بالزيادة 
 .واألىل عليهم، ويضفي روحاً جيدًة يف اجملالس والتجمعات

وؼبا كاف القرآف الكرمي منزاًل من لدف حكيم خبَت، يعلم طباع الناس وتصرفاهتم، جػاء 
 :(187)اب ا، كاف من بينها قولو تعػاذلالتحذير من ىذا التهويل يف مواضع عديدة بكت

: )لقد أرسلنا رسلنا (188)وقاؿ ايضا)وأقيموا الوزن بالقسط ول تخسروا الميزان(، 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب  والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد  فيو بأس 

 هلل قوي عزيز(.شديد ومنافع للناس وليعلم اهلل من ينصره ورسلو بالغيب  إن ا
فقد أوضح تعاذل يف اآليتُت السابقتُت أمهية القياـ بالقسط والعدؿ، وأوضحت آية 

عثوا بالدالئل والرباىُت، والذي ينبغي على الناس بعد تلقيهم اغبق، أف اغبديد أف الرسل بُ 
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والقسط ىو إجراء أمور الناس على ما يقتضيو اغبق، فهو عدؿ عاـ حبيث "يقوموا بالعدؿ، 
قدر صاحب اغبق منازعًا ؼبن قد احتوى على حقو...، والباء للمبلبسة، أي يكوف أمر ي

 .(189)للحق الناس مبلبساً للعدؿ وفباشيا
 سادسًا: تجنب التعصب األعمى:

 نتيجػًة النتمػاء أف يتعصب بعض األفراد ؼبا تنشره وسيلة إعبلمية معينػة؛ بدىي أمر
 شابو، تعصبًا يعميهم عن اغبػق، ويػضلهم عػن الػصواب،حزيب، أو فكري، أو ديٍت، أو ما 

)وإذا قيل لهم  اتبعوا ما أنزل اهلل  قالوا  بل نتبع ما ألفينا  عليو آباءنا  أو لو كان 
 (.(190)آباؤىم ل يعقلون شيئا  ول يهتدون

وؼبا كانت مضار التعصب أكثر من ؿباسنو، جاء األمر اإلؽبي بالنهي عنو، ووجػوب 
وف صبيع وسائل اإلعبلـ أماـ اؼبتلقي سواسيًة، ال تفريق فيما بينها، وىذا طبعًا حُت أف تك

تتوافق مع أمور دينو، ومصاحل دنياه، ال أف يساوي بُت وسيلة إعبلمية ؿبقة، وبُت أخرى 
 .مضلة

فبل ينبغي إذف باؼبسلم اؼبتلقي للرسائل اإلعبلمية، واؼبتابع للوسائل اإلعبلمية دبختلػف 
ا، أف يعميو تعصبو عن اتباع اغبق، ولو كاف ىذا اغبق يف وسيلة إعبلمية ـبالفة أشكاؽب
)قل إف كاف آباؤكم  اغبزيب، أو السياسي، أو غَته، فاؼبهم ىو الدين اإلسبلمي، النتمائو

وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشَتتكم  وأمواؿ اقًتفتموىا وذبارة زبشوف كسادىا ومساكن 
من ا ورسولو وجهاد يف سبيلو فًتبصوا حىت يأٌب ا بأمره وا ال  ترضوهنا أحب إليكم
 (. (191)يهدي القـو الفاسقُت

 اإلعالم كأصل من أصول التسامح في الشريعة اإلسالمية:
فاستخداـ اإلعبلـ يف الدعوة للتسامح ونشر اغبريات والفضائل، واجب على 

زبالفهم دوف أف يقوموا بسبهم وإيذائهم، اؼبسلمُت أف يتحملوا عقائد غيػرىم وإف كانت 
)وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنو وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم  :(192)حيث يقوؿ تعاذل

ويرتبط التسامح بقضية اغبريات، فعن طريق التسامح سالم عليكم ل نبتغي الجاىلين(، 
تمكن من عرض ىذه يظهر اغبق من خػبلؿ حججػو وبراىينو القوية، لكن اإلنساف لن ي

حرية النقل  إال إف سَبتَّع حبريتو على الوجو األكمل، سواء األفكار، ولن يتحقق لو التسامح،
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أو حرية االعتقاد، أو حرية الرأي والتعبَت، واإلعبلـ وغَتىا  والتحرؾ، أو حرية التصرؼ،
من الضوابط وإتباع دبفهومها اؼبغلوط، الذي يؤدي إذل التحلل  الكثَت، شريطة أال تطبق اغبريػة

 .(193)األىواء
نستنبط من كل ما تقدـ يف ىذا البحث أف االعبلـ وفق ضوابط الشريعة االسبلمية 
ىو إعبلـ عاؼبي شامل موجو للبشرية صبعاء قائم على مبدأ التسامح وعدـ التعصب، وؽبذا، 

وزبليػو وبعده عن فإف ربقيق اإلعبلـ للتسامح واغبريات يأٌب من خبلؿ سبسكو بالفضائل، 
الرذائل، إذ يعترب التمسك بالفضائل من األمور الواجبة يف  الشريعة اإلسبلمية ومن خبلؿ 
األمور السابقة، اؼبتمثلة يف  اف االعبلـ واجب على كل مسلم وخصوصا العلماء والدعاة، 

سامح، مع اافظة على خصائصو وتطبيق اركانو يف العملية االعبلمية فبا يؤدي حتما للت
فيكسب اؼبسلموف ؿببة وتأييد من حوؽبم، ولو بعد حُت،  وتطبيق اغبريات، ونػشر الفػضائل،

)ول تستوي الحسنة ول السيئة  ادفع بالتي ىي أحسن فإذا الذي  :(194)فا تعاذل يقػوؿ
 بينك وبينو عداوة كأنو ولي حميم(.

 أىم النتائج والتوصيات:
 : النتائج:أولً 
إلسبلمية: تعميم االتصاؿ اإلجيايب لنشر مبادئ الدين اتعريف اإلعبلـ يف الشريعة  -1

اإلسبلمي وأخباره يف صبيع اؼبيادين، وعلى كافة اؼبستويات، وبكافة الوسائل اؼبباحة، لتحقيق  
 . كافة األىداؼ اؼبشروعة

، وبالدعوة بو اإلسبلـ عن طريق الرفق والُت يتوجب على كل مسلم تبليغ غَته ما جاء -2
اذل اػبَت ومن ىنا جيب علينا تبليغ الدعوة للناس كافة ؽبدايتهم ونيل الثواب العظيم اؼبًتتب 
على ىذا التبليغ، فمهمة األنبياء والدعاة من بعدىم ىي اإلعبلـ، والتقصَت يف اإلعبلـ 

 وتبليغ ما جاءت بو الشريعة اإلسبلمية والدعوة اليها معصية يعاقب عليها ا .
إف اؼبفهـو اغبق لئلعبلـ يف الشريعة اإلسبلمية ىو اؼبفهـو اؼبنهجي الذي ال يقتصر  -3

مفهـو اإلعبلـ يف الشريعة اإلسبلمية على أساس اغبدود اعبغرافية واؼبكانية والتارخيية، بل يبٌت 
 على اساس الفكر واإلنسانية اؼبنبثقة من قواعد الشريعة الكلية وأصوؽبا العامة.

 إجيابيتو(.-ثباتو-استقبلليتو-خصائص اإلعبلـ يف الشريعة اإلسبلمية )عموميتومن أىم  -4
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 اؼبتلقي(. -الوسيلة  -الرسالة  -اركاف اإلعبلـ يف الشريعة اإلسبلمية )اؼبرسل  -5
 . االعبلـ أصل من أصوؿ التسامح يف الشريعة إلسبلمية -6

 : التوصيات:ثانياً 
وتفريغهم للقياـ بواجب الدعوة إذل ا مػن خػبلؿ تأىيل فريق متكامل من اإلعبلميُت  -1

 .رتقاء هبم علمياً ودعوياً وإعبلمياً الوسائل اإلعبلمية اؼبعاصرة، والعمل على اال
على معرفػة كافيػة  حسن انتقاء العاملُت يف وسائل اإلعبلـ اإلسبلمية، واختيارىم بناء -2

 .وسطي اؼبعتدؿباؼبوازين الشرعية، واألسلوب اؼبؤثر، واؼبنهج ال
زبصيص فًتات بث يف وسائل اإلعبلـ اإلسبلمية باللغات اؼبختلفة؛ من أجل ـباطبػة  -3

 .اآلخر باإلسبلـ، وتعريفو حبقيقتو ومبادئو السمحة
ؿباولة إجياد قنوات تواصل وتعاوف بُت اؼبهتمُت بشؤوف الدعوة واإلرشاد واإلعبلـ يف  -4

خرى، وذلك من أؼبُت يف اجملاؿ اإلعبلمي من جهة الشريعة اإلسبلمية من جهة وبُت العا
 أجل تضييق الفجوة بينهم .
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للشئوف القصص اؽبادؼ كما نراه يف سورة الكهف: الشيخ ؿبمد ؿبمد اؼبدين، اجمللس األعلػى  -125

شذرات من تفسَت سورة الكهف: الشيخ عبد الكرمي  .244ص ـ، 1964ىػ/1384اإلسبلمية، 
 .59 – 55 ص ىػ، ص1424الكحلوت، 

 .83، من اآلية سورة البقرة -126
 .159سورة اؿ عمراف، اآلية  -127
 .44-43اآلية  ،سورة طو -128
 .19-17اآليات  ،سورة النازعات -129
عبد الرضبن حسن  :فقو الدعوة إذل ا وفقو النصح واإلرشاد واألمػر بػاؼبعروؼ والنهػي عػن اؼبنكػر -130

 .2/364 ـ،1996ىػ/1417سػوريا، الطبعػة األولػى،  –حبنكة اؼبيػداين، دار القلػم، دمػشق 
 .1/360 ،ؿبمد سيد طنطاوي، القصة يف القرآف الكرمي -131
 .3/158 ،تفسَت القرآف العظيم: أبو الفداء بن كثَت الدمشقي، مكتبة مصر، مصر -132
 . 96 – 70 ص صـ، 1994اغببيب، دار اؼبسلم، الرياض، كيف رباور: طارؽ بن علي  -133
 .97سورة مرمي، اآلية  -134
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 .1/38 - 69حديث: 
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 .181اآلية  ،سورة البقرة -137
 39-38اآلية ، سورة الذاريات -138
 .2اآلية  ،سورة القمر -139
 .83ص ، سعد عبد ا عاشور، مدخل لدراسة اغبوار واؼبناظرة يف اإلسبلـ -140
 .103اإلعبلـ يف ضوء القراف الكرمي، آالء اضبد ىشاـ، ص -141
احث يف التفسَت اؼبوضوعي نظريًة وتطبيقاً: الدكتور عبد السبلـ اللوح والدكتور عبػد الكرمي مب -142
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 .32سورة الفرقاف، اآلية  -149
 . 19/58 ،ىبة الزحيلي، و التفسَت اؼبنَت يف العقيدة والشريعة واؼبنهج -150
 .40-39اآلية  سورة يوسف، -151
 .105اإلعبلـ يف ضوء القراف الكرمي، آالء اضبد ىشاـ، ص -152
 .94، اآلية سورة النحل -153
 .125النحل، اآلية سورة  -154
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نعيم الظاىر و عبد اعبابر تيم، دار  ،وسائل االتصاؿ السياحي .105 ص، ـ2005اغبديث، مصر، 
 .51ص ، ـ2001لطبعة األوذل، األردف، ا –اليازوري، عماف 

 . 71سورة التوبة، اآلية  -157
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 . 13/8037 ،ؿبمد متورل الشعراوي ،تفسَت الشعراوي -159
 .82سورة االسراء، من اآلية  -160
 .8038/ 13 ،ؿبمد متورل الشعراوي ،تفسَت الشعراوي -161
 . 13/8039 ،اؼبرجع السابق -162



 و2102مايو  3 – 2   كلية اآلداب  جامعة سرتب اإلعالو   لقسه ملؤمتر العلني األول ا  

 

    666    
 

 .165سورة البقرة، اآلية  -163
 .108ص، آالء اضبد ىشاـ، قراف الكرمياإلعبلـ يف ضوء ال -164
 (.27-20اآليات ) ،سورة النمل -165
 .8سورة اؼبائدة، اآلية  -166
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1/359. 
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 .332ص ـ، 1990ىػ/1411الرابعة، 
مصر،  –مكتبػة اػبػاقبي، القاىرة ، ؿبيي الدين عبد اغبليم، إلعبلـ اإلسبلمي وتطبيقاتو العملية -174

 .56ص ـ،1984الطبعة الثانية، 
 .36، اآلية سورة االسراء -175
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 .243/ 3  ،ـ1992لبنػاف، الطبعػة األولػى، –اؼبقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيػروت 
 (.22-19سورة فصلت، اآليات ) -177
 .140اآلية  ،سورة النساء -178
عبد اغبق بػن غالػب بػن عطية األندلسي،  ارر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز: القاضي أبو ؿبمد -179

 . 6/72 ـ،1979ىػ/1399ربقيق: اجمللس العلمي بفاس، 
 .203سورة االعراؼ، اآلية  -180
 .35سورة يونس، اآلية  -181
تيسَت الكرمي الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبنػاف: عبػد الػرضبن بػن ناصػر الػسعدي، دار الفجر للًتاث،  -182

 .1/625،ـ2003ىػ/1424وذل، مصر، الطبعة األ
 .206 – 204سورة البقرة، اآلية  -183
 . 1/641 ،اإلماـ ؿبمد أبو زىرة، دار الفكر العريب ،زىرة التفاسَت -184
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 .18اآلية  ،سورة الزمر -185
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 ملؤمتـر العلني األول ا وصياتت

 بكلية اآلداب جبامعة سرت اإلعالو  قسهل 

 
 

)استراتيجية عنوان : ب في اختتام أعمال المؤتمر العلمي األول لقسم اإلعالم
)معاً : حتت شعار اإلعالم في ظل التحوالت المجتمعية الراهنة للمجتمع الليبي والعربي(

والذي انعقد جبامعة سرت تزامناً مع االحتفال العادلي حلرية الصحافة  .لنشر ثقافة التسامح(
حبضور عدد من الباحثني من خمتلف اجلامعات الليبية م 2108 مايو 3 -2يف الفرت من 

توصل ادلؤدتر يف ختام أعماله و  ،دلناقشة البحوث العلمية اليت تناولت قضايا اإلعالم ادلختلفة
  -:ةيت التوصيات اآالعلمي األول لقسم اإلعالم إىل

 العمل على إصدار تشريعات إعالمية تنظم العمل اإلعالمي يف ليبيا بكافة وسائله . -0
 توظيف اخلطاب اإلعالمي الديين يف دعم ادلصاحلة ونشر ثقافة  التسامح . -2
العمل على مواصلة عقد ادلؤدترات وادللتقيات العلمية لتشخيص اخلطاب اإلعالمي  -3

 قرتحات علمية ختدم ادلشهد اإلعالمي يف ليبيا .وتقدمي م
ائق والعمل على اتاحتها أمام وسائل اإلعالم لالستفادة قاالهتمام بتوفري ادلعلومات واحل -4

 منها يف انتاج اخلطاب .
دعوة وسائل اإلعالم الليبية لتبين خطاب إعالمي هادف يقدم مصلحة للوطن ويعمل  -5

 العنف يف ليبيا . على نشر ثقافة التسامح ونبذ
 اإلسراع يف إجناز ميثاق شرف إعالمي ينظم عمل وسائل اإلعالم الليبية بكافة أنواعها . -6
دعوة البحاث والدارسني يف ليبيا إىل العمل على تشخيص اخلطاب اإلعالمي ووسائله  -7

 عن طريق البحوث العلمية اذلادفة .
 

 اللجنة العلنية للنؤمتر األول

 لقسه اإلعالو بكلية اآلداب جامعة سرت
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